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Voorwoord

Beste Klant,

Welkom bij CAPI EDUCATION,

Spelen = Leren. 
Bij CAPI EDUCATION ondersteunen wij kinderen bij hun ontwikkeling door hun omgeving te voorzien van 
slimme, nieuwe en duurzame spelmaterialen. Zodat zij de sociale, verantwoordelijke en getalenteerde 
samenleving van de toekomst kunnen vormen.

Wij onderscheiden ons in veel opzichten van de vertrouwde schoolleveranciers. Door onze intensieve 
samenwerking met de schoolleverancier Nexus uit Engeland zijn wij in staat om andere materialen aan 
te bieden, die een aanvulling zijn op iedere school of kinderdagverblijf. Vaak alleen exclusief via CAPI 
EDUCATION verkrijgbaar.

Met dit uitgebreid assortiment aan innovatief spel- en ontwikkelingsmateriaal voor het jonge kind (0-12 
jaar), richten wij ons dan ook op het primair onderwijs en kinderopvang. Uitgangspunt hierbij is dat onze 
materialen aansluiten op de behoefte van kinderen en dat deze een bijdrage leveren aan hun totale 
ontwikkeling.

We ontwerpen en produceren onze eigen CAPI EDUCATION materialen die niet alleen goed van 
kwaliteit zijn, maar ook worden geproduceerd met respect voor de omgeving en het milieu. Al deze 
producten worden ontwikkeld in samenspraak met pedagogen en zijn uitgebreid getest op veiligheid en 
duurzaamheid.

Wij wensen u veel plezier bij het doorbladeren van deze catalogus. Mocht u naar aanleiding hiervan 
vragen hebben, komen onze adviseurs graag bij u langs voor een advies of productpresentatie op maat. 
Zij denken graag met u mee. Stuur hiervoor een mail naar info@capi-education.com  

Met educatieve groet,

Edwin Noorland
Directeur 

Welkom

Welkom
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Colofon

Prijzen:
De prijzen in onze catalogus zijn geheel vrijblijvend en inclusief  
21% BTW. Prijswijzigingen moeten wij ons uitdrukkelijk voorbehouden 
zonder voorafgaand bericht.

Levering:
Geschiedt meestal uit voorraad. Wanneer wij een bepaald product niet 
op voorraad hebben, dan wordt uw bestelling toch direct verzonden. 
Het betreffende product wordt u zo snel mogelijk franco nagezonden.

Verzendkosten:
Orders groter dan €175,00 (incl.btw) worden franco geleverd. Onder 
de €175,00 brengen wij een bijdrage van € 5,95 aan vracht- en 
administratiekosten in rekening. Bestellingen van meubilair zijn vanaf  
€ 500,00 (incl.btw) franco huis, onder dit bedrag wordt er € 50,00 
(incl.btw) in rekening gebracht.

Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor 
onze bankgegevens verwijzen wij u naar onze website. Ook staan ze 
vermeld op onze facturen.

Kwaliteit:
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Hierop is onze collectie 
afgestemd. Mochten er ondanks onze scherpe kwaliteitscontrole fouten 
of gebreken zijn aan onze producten, garanderen wij dat volledig. 
Graag bij uw correspondentie het klant en factuurnummer vermelden.

Uitvoering:
Niets uit deze catalogus mag zonder schriftelijke topestemming 
van Capi-Education worden gekopieerd, gereproduceerd of 
verveelvoudigd. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Productafbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen mogelijk 
afwijken van de werkelijkheid.

Verkoopvoorwaarden:
Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. U vindt de volledige tekst van deze algemene 
voorwaarden op onze website (www.capi-education.com). Indien u geen 
internettoegang heeft, sturen wij u een exemplaar van deze algemene 
voorwaarden toe op eenvoudig schriftelijk verzoek.Capi education in samenwerking met Nexus Engeland
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Haagse set 10 cm in 3 kisten
Set van 80 beuken blokken in de basismaat 10x10x10 cm. Deze set wordt 
geleverd in 3 kisten, waarvan één met zwenkwielen. De bovenste kist 
wordt afgesloten met een deksel.
Inhoud: 16 bouwstenen, 16 kubussen, 8 halve kubussen diagonaal,  
8 halve bouwstenen diagonaal, 12 palen, 12 tegels, 8 kwart kubussen.
V311  per stuk € 450,00

Haagse set 7,5 cm in 5 kisten
Set van 192 beuken blokken in de basismaat 7,5x7,5x7,5 cm. De blokken 
worden compleet geleverd in 5 kisten, waarvan één met zwenkwielen. De 
bovenste kist wordt afgesloten met een deksel. Inhoud: 48 kubussen, 24 
bouwstenen, 48 halve kubussen diagonaal, 48 kwart kubussen en 24 tegels. 
V312 per stuk € 495,00

Bouw- en 
constructiemateriaal

Alle prijzen zijn inclusief BTW4 5Catalogus 2017 - 2018
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1385

1386

1388

1380

1381

Opbergkast voor Haagse set 10 cm 
Mooie kast met 6 vakken voor het opbergen van 
de complete Haagse set 10 cm. Gemaakt van 
berkenmultiplex. Formaat 100x80x24 cm.
350 per stuk € 299,00

Haagse set 10 cm 
Deze set bestaat uit 156 eerste klas beuken 
blokken in de basismaat 10x10x10 cm. 
Inhoud 36 kubussen, 36 bouwstenen, 24 halve 
kubussen, 12 palen, 24 kwart kubussen, 24 tegels.
V306  per stuk € 495,00

Houten opbergboxen
Deze houten opbergboxen met handvatten zijn gemaakt van 
berkenmultiplex en zijn makkelijk om grote spullen in op te bergen.  
De 1388 heeft ook nog zwenkwielen om makkelijk te kunnen vervoeren.
1380  Houten opbergbox, formaat 34x25x20 cm € 39,95
1381  Deksel voor 1380 € 14,75
1385  Houten opbergbox, formaat 50x35x27 cm € 54,50
1388  Houten opbergbox met wielen 50x35x27 cm € 79,50
1386  Deksel voor 1385 en 1388 € 18,50

Sjouwkisten en bijbehorende items
Een gelakte kist met gefreesde handgrepen in een open uitvoering. 
330  Sjouwkist open, formaat 35x25x20 cm € 39,95
331  Deksel voor sjouwkist 330 € 14,75
335  Sjouwkist groot open, formaat 50x35x25 cm € 52,50
338  Sjouwkist groot open met wielen, formaat 50x35x25 cm € 79,50
336  Deksel voor sjouwkisten 335 en 338 € 18,50

Houten opbergbox XL
Deze opbergbox met handvatten is gemaakt van 
berkenmultiplex en heeft 4 wielen om makkelijk te 
kunnen vervoeren van grote bouwmaterialen. 
Formaat 60x40x40 cm.
339 per stuk € 99,00

Bouw- en 
constructiemateriaal

Alle prijzen zijn inclusief BTW4 5Catalogus 2017 - 2018

Bouw- en constructiemateriaal
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Hexie Snaps
Hexie Snaps is leuk constructie materiaal voor de 
allerjongste en bestaat uit 92 kunststof delen. De set 
wordt geleverd in mooie kunststof opbergdoos en 
bevat 20 eenvoudige voorbeeldkaarten. 
E70002  Hexie Snaps – 92 delig, per stuk €59,95

MAGNETISCH!

MagSnaps
MagSnaps magnetisch vormen kunnen gemakkelijk aan elkaar geklikt worden dmv magneetjes die 
in de vormen verwerkt zitten. Hierdoor kunnen jonge kinderen eenvoudig 2D en 3D figuren in elkaar 
zetten. Doordat de delen transparant zijn kun je er prachtige kleurschakeringen van maken. Een set 
bestaat uit maar liefst 100 delen en wordt geleverd in een mooie kartonnen opbergdoos.
E70004  MagSnaps – 100 delen, per stuk € 179,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW6 7Catalogus 2017 - 2018
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Build’em Block
Build’em block is constructiemateriaal van hout waarbij 
de kinderen d.m.v. verbindingsstukjes de blokken aan 
elkaar kunnen bevestigen. De verschillende houten 
vormen zijn gekleurd of naturel afgelakt en worden 
geleverd in stevige kartonnen doos.
760417  Build’em Blocks – 42 delig, per stuk  € 99,00 

Reuze tel- en sorteerspel
Deze uitgebreide tel- en sorteerset bestaat uit maar liefst 454 delen. 36 voertuigen , 36 kevers 
en insecten, 36 fruitelementen, 36 boerderijdieren, 36 dinosaurussen, 250 doorzichtige fishes, 6 
sorteerschalen, 3 sorteercirkels, 1 transparante telschijf en 1 transparante kleurenschijf, 6 activiteiten 
kaarten en 6 grote pincetten. Alles wordt geleverd in kunstof opbergdoos met vakverdeling.
E907040  Reuze tel en sorteerspel – 454 delig, per stuk  € 129,00
kaarten en 6 grote pincetten. Alles wordt geleverd in kunstof opbergdoos met vakverdeling.

 € 129,00

geschikt voor 

engels-talige lessen

Alle prijzen zijn inclusief BTW6 7Catalogus 2017 - 2018

Bouw- en constructiemateriaal
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Magnetische houten blokken
E760418 Set 30 stuks € 89,95

Budding Builder
De Budding Builder is een uniek houten constructiemateriaal dat in 
elkaar geschoven moet worden. Hiermee kunnen leuke bouwwerken 
worden geconstrueerd. De Budding Builder stimuleert de fijne 
motoriek en het vooruit denken om een ontwerp te bouwen. 
De elementen zijn makkelijk aan – en uit elkaar te schuiven waardoor 
gemaakte sculpturen eenvoudig weer uit elkaar te halen zijn. 
Gemaakt van mooi beukenhout en verpakt in stevige kartonnen doos.
760413  The Budding Builder – 100 delig, per stuk € 119,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW8 9Catalogus 2017 - 2018

MAGNETISCH!
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Magnetische houten blokken
E760418 Set 30 stuks € 89,95

Kapla | Schoolset groot | Kist met 1000 plankjes
Grote schoolset ‘Kabouterplankjes’ van massief grenenhout, formaat 12 x 2,4 x 0,8 cm 
(l x b x h). Met deze plankjes bouw je de mooiste constructies in iedere schoolruimte. 
Kapla bevordert de concentratie, gevoel voor evenwicht en creativiteit. Wordt geleverd in 
verrijdbare kist met deksel.
Inhoud:
1000 plankjes en voorbeeldenboekje.
Formaat kist: 39 x 39 x 40 cm (l x b x h)
8005 Kapla schoolset in kist, per stuk € 219,00
8005S Kapla Schoolset inclusief 4 opdrachtboeken van € 269,00 voor € 249,00

Kapla | Schoolset klein | Kist met 280 plankjes
Kleine schoolset ‘Kabouterplankjes’ van massief grenenhout, 
formaat 12 x 2,4 x 0,8 cm (l x b x h). Met deze plankjes bouw je de 
mooiste constructies in iedere schoolruimte. Kapla bevordert de 
concentratie, gevoel voor evenwicht, creativiteit. Wordt geleverd in 
verrijdbare kist met deksel.
Inhoud:
280 plankjes en een voorbeeldenboekje.
Formaat kist: 25 x 25 x 35 cm (l x b x h).
8003 Kapla schoolset klein in kist, per stuk € 89,95

Kapla | losse opdrachtenboeken
8012  Opdrachtenboek “dieren”, per stuk € 12,50
8014  Opdrachtenboek “voor gevorderden”, per stuk € 12,50
8016  Opdrachtenboek ‘eenvoudige bouwwerken’, per stuk € 12,50
8018  Opdrachtenboek “vrolijk en eenvoudige dieren”, per stuk € 12,50

Kapla | TomTect (420 delig)
TomTect is bouwmateriaal van de makers van Kapla 
waarmee het ruimtelijk inzicht wordt bevorderd. De 
houten bouwplankjes (de helft van een kapla plankje) 
worden door middel van kunstof klemmen aan elkaar 
vastgemaakt.
Inhoud: 
120 plankjes, 300 verbindingselementen.
Formaat kist: 40 x 17 x 7,5 cm (l x b x h).
8040  Kapla TomTect 420 delig, per set € 59,95
8041  Kapla TomTect 1000 delig, per set € 129,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW8 9Catalogus 2017 - 2018

Bouw- en constructiemateriaal
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Happy Architect Original
Met deze set bouw je heel eenvoudig je eigen dorp of stad. 
Fantastische elementen waarmee ook zomaar een kasteel of 
burcht kan worden nagebouwd. De elementen zijn gemaakt 
van 9 mm berken multiplex en worden geleverd in een stevige 
kartonnen opbergdoos.
760000  Happy Architect – 28 delig, per stuk  € 99,00

Designed By

Happy Architect Toren
Een leuke aanvulling op de Happy Architect original is deze 
leuke toren set. Deze set bestaat uit 26 delen en is uitermate 
geschikt voor het bouwen van enorme bouwwerken. 
760412  Happy Architect Toren – 26 delig, per stuk € 99,00

Happy Architect Sprookjes
Een sprookjes-achtige set van Happy Architect. Past uitstekend in de 
andere series van Happy Architect. Set bestaat uit maar liefst 44 delen. 
760439 Happy Architect Sprookjes - 44 delig, per stuk € 129,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW10 11Catalogus 2017 - 2018
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Speelmat Boerderij
920005 Formaat 1,50 x 2,00 m., per stuk € 179,00

Happy Architect Boerderij
Een prachtige H.A. set met het thema “boerderij”. De houten elementen zijn 
van een zeer dik formaat, zodat kleine handen deze goed vast kunnen houden. 
Dubbelzijdig bedrukt.
760432  Happy Architect Boerderij – 26 delig, per stuk € 119,00

Happy Architect Groot
Met deze mega set Happy Architect kun je allerlei 
thema’s naspelen. Panelen zijn gemaakt van 12 
mm berken multiplex en hebben een afmeting 
van 120x120 cm. Deze grote set Happy Architect 
bestaat uit 4 panelen van 120x120 cm. De panelen 
zijn eenvoudig in en uit elkaar te schuiven waardoor 
er een stevig huis of hut van te bouwen is. Ook weer 
eenvoudig uit elkaar te halen en op te bergen, door 
de smalle elementen neemt het maar weinig plaats 
in beslag.
E760445 Happy Architect groot per set € 349,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW10 11Catalogus 2017 - 2018

Bouw en constructiemateriaal
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Multiculturele mensfiguren
Deze prachtige uitgebreide set van maar liefst 42 houten mensfiguren zijn dubbelzijdig gelakt en 
met de hand gemaakt. De set bestaat uit verschillende nationaliteiten, beroepen en leeftijden.
760415  Multiculturele mensfiguren – 42 delig, per set € 119,95          

Happy Architect Dorp
Deze set heeft grote elementen die licht van gewicht zijn waardoor kleine handen hier goed mee uit de 
voeten kunnen. Het dorp bevat 20 delen waaronder auto’s, stoplichten, bomen en huizen.
760414  Happy Architect Dorp – 20 delig, per set € 99,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW12 13Catalogus 2017 - 2018

Wereldspelmateriaal
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Alle prijzen zijn inclusief BTW12 13Catalogus 2017 - 2018

Wereldspelmateriaal
Happy Architect Stad
Deze set bestaat uit 26 delen waarvan er 14 dubbelzijdig bedrukt zijn met 
afbeelding van o.a. een ziekenhuis, bank, brandweerkazerne etc. 12 delen zijn 
naturel gelakt om verbindingen tussen de gebouwen te maken.
001801  Happy Architect Stad – 26 delig, per set € 99,00                 

Houten bomenset
Deze 10 delige set bestaat uit bomen met een Engelse 
beschrijving op het element. Ze zijn aan beide zijden bedrukt
760416  Houten bomenset – 10 delig, per set € 89,00

Happy Architect Wilde dieren
Set bestaat uit 20 houten onderdelen 
Giraffe, Neushoorn, Krokodil, Gazelle, Aap, 
Leeuw, Panter, Zebra, Tijger, Olifant, bomen  
en bergen achtergrond.
760442   20 delig, per set € 119,00

Wereldspelmateriaal
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Alle prijzen zijn inclusief BTW14 15Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW14 15Catalogus 2017 - 2018

Speelmat Dinosaurussen
80433 Formaat 1,50 x 2,00 m., per stuk € 179,00Formaat 1,50 x 2,00 m., per stuk € 179,00

Happy Architect Dinosaurussen
Deze set heeft het populaire thema 
dinosaurussen en wordt geleverd met 10 
handgemaakte dino-figuren. Een perfect 
aanvulling voor het kleine constructiemateriaal.
760433  20 delig, per set € 119,00

Jumbo houten speelvoertuigen
Een set van 10 extra grote houten 
speelvoertuigen in allerlei uitvoeringen. De 
voertuigen zijn aan beide zijden bedrukt, en 
hebben een groot format zodat ze makkelijk 
vast te houden zijn voor de jongere kinderen.
760421  Jumbo houten speelvoertuigen  

per set € 75,00

 

Leverbaar vanaf 

april 2017
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Alle prijzen zijn inclusief BTW14 15Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW14 15Catalogus 2017 - 2018

Capi Wandpaneel Vliegtuig
Dit wandpaneel maakt van ieder kind een echte piloot. De meters op 
het dashbord zijn op het hout geprint. Gemaakt van berken multiplex. 
Formaat 45 x 26 cm. Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.
001808 per stuk € 69,95
001809 Set van racewagen en vliegtuig € 129,95

Capi Wandpaneel Racewagen
Mooi wandpaneel om aan de muur te bevestigen. Heeft een echt stuur, 
versnellingspook en draaiknoppen. De snelheidsmeters zijn geprint op 
het hout en maken dit wandpaneel tot een “echte” racewagen. Gemaakt 
van berken multiplex. Formaat 45x26 cm, wordt geleverd inclusief 
bevestigingsmateriaal.
001800 per stuk € 69,95

Capi Stuurkolom Tafelmodel
Leuk stuur met versnellingspook sleutel, draaiknopjes en geprinte snelheidsmeters. 
Makkelijk op te bergen en staat dus niet in de weg. Formaat 45x26x12 cm
001801 per stuk € 89,50

Wereldspelmateriaal
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Boerderij 
Deze solide boerderij is gemaakt van berkenmultiplex 
en heeft een schuifdeur en 2 ramen in de gevel. 
Een scharnierend dak, waarmee er een ruime 
verplaatsbare zolder tevoorschijn komt. 
Formaat 52x27x30 cm.
760 per stuk € 89,00

Boerderij Groot XXL
Grote boerderij met 4 stallen waar meerdere dieren tegelijk in passen. Geen 
scharnierende daken maar met een vast dak, zodat er naar hartenlust gespeeld kan 
worden. Via de vaste trap kun je naar de zolder om de hooibalen op te bergen. De zolder 
is voorzien van 2 ramen en een balkluik. Door de grote afmeting 75x30x45 cm kunnen 
er meerdere kinderen tegelijk met deze boerderij spelen.
7503  per stuk € 119,00

1900

1901

1902

Pakhuis Amsterdam
Dit pakhuis heeft 6 dubbele luikjes welke allemaal open kunnen. 
Bovendien is dit pakhuis voorzien van een hijsmechanisme, waarmee 
op elke verdieping pakjes gelost kunnen worden. Dit pakhuis is tevens 
voorzien van een grote bodemplaat waardoor kantelen voorkomen 
wordt. Erwten zakjes t.b.v. van het hijsmechanisme 
zijn los verkrijgbaar.
Formaat 77x40x61 cm per stuk € 129,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW16 17Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW16 17Catalogus 2017 - 2018
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Weegschaal hout
Prachtige solide balans/weegschaal. 
Wordt geleverd met stalen 
schaaltjes en 4 houten gewichten. 
Formaat 43x14x32 cm
2410 per stuk € 49,50

Kassa met bel
Een houten kassa met grote druktoetsen, 
lade en een echte kassarol. Als je de lade 
opent rinkelt er een bel alsof het een 
echte kassa is. Met de ratel aan de zijkant 
kan er telkens een ander bedrag worden 
weergegeven. Formaat 20x24x20 cm
2401 per stuk € 59,50

Kasteel 
Dit mooie en grote ridderkasteel stimuleert de fantasie van ieder kind. De ophaalbrug 
en het grote hek kunnen los van elkaar bediend worden zodat er toegang is tot de grote 
binnenplaats.Alle elementen zijn los, zodat je het op elke willekeurige manier kunt 
opzetten. Bestaat uit 2 kleine torens, 2 grote torens met dak, een ophaalbrug met hek en 
3 muren. Formaat: 54x54x39 cm
0200 per stuk € 159,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW16 17Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW16 17Catalogus 2017 - 2018

Wereldspelmateriaal
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Garage Groot XL
Supergrote garage waar je met meerdere kinderen tegelijk aan kunt spelen. Volop 
speelmogelijkheden: parkeerstroken, tankstation, parkeerlift en garagedeur. 
Formaat 77x45x25 cm  
285 per stuk € 159,95

Garage met lift
Stevige houten garage met een echte lift. De auto’s kunnen op twee verdiepingen 
geplaatst worden. Wordt gemonteerd geleverd. Formaat: 55x34x25 cm
290  per stuk € 99,00

Garage met heli-dek
Oerdegelijke garage die zelfs geschikt is voor kinderen onder de 3 jaar.
Formaat 40x40x22 cm. Gemaakt van berken multiplex
2923  per stuk € 75,00

Speciaal 
ontwikkeld voor 
kinderen < 3 jaar

Garage voor hulpdiensten
Een grote garage met ruimte voor 3 
hulpdienstvoertuigen. Politie, brandweer en 
ambulance. Gemaakt van berkenmultiplex. 
Formaat 61x59x37 cm
293 per stuk € 99,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW18 19Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW18 19Catalogus 2017 - 2018
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Capi Volg de Nummers
Een leuk en eenvoudig rijgspel met elastische veters. Door het klipje aan het uiteinde van 
de veter blijft het hangen in het gaatje van het rijgbord. De set bevat 6 transparante plastic 
opdrachtkaarten en 8 elastische rijgveters. Wordt verpakt in leuke kunststof opbergkoffer.
001799  Capi Volg de Nummers, per stuk € 39,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW18 19Catalogus 2017 - 2018Alle prijzen zijn inclusief BTW18 19Catalogus 2017 - 2018

Motorische ontwikkeling
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MAGNETISCH!

Magna Fun De Samenleving
Deze magnetische set is niet alleen ideaal voor rollenspel en verhalen opbouw, maar leert kinderen 
ook waaruit de samenleving is opgebouwd. De verschillende beroepen, mensen en voorwerpen  
vormen samen onze samenleving. Set bestaat uit 75 onderdelen met multiculturele beroepen, 
mensen en voorwerpen. Drie magnetisch platen waarop de stad, boerderij en de zee worden getoond.
E760425 Magna Fun De Samenleving per set € 99,00
E760500 Magna Fun De Samenleving + Magnetisch Whiteboard  (220000) per set € 199,95

Magnetische Whiteboard (in hoogte verstelbaar)
DIt magentische whiteboard is in hoogte verstelbaar zodat ook kinderen 
ermee kunnen werken. Tevens kun je het bord draaien zodat je hem als 
magnetische tafel kunt gebruiken.
220000  Magnetisch Whiteboard per stuk  € 139,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW20 21Catalogus 2017 - 2018
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MAGNETISCH!

MAGNETISCH!

Magna Fun Dierenrijk
6 magnetische matten (formaat 35x25 cm) met 36 losse magnetische dieren. 
Welk dier hoort in welke wereld thuis, kun jij het oplossen? Matten kunnen ook los 
op tafel worden gebruikt of worden opgehangen aan magnetisch whiteboard.
E760616 Magna Fun dierenrijk, per set €89,50

Magna Fun Supermarkt
Deze set bestaat uit 77 delen met  producten die je in de supermarkt 
koopt. Door de beschrijfbare naamkaartjes (whiteboard stiften) kun je 
de producten benoemen en kunnen de kinderen de juiste namen bij de 
producten plakken. 
760617 Magna Fun Supermarkt, per set € 89,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW20 21Catalogus 2017 - 2018

Motorische ontwikkeling
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Magnetische seizoenenboom  
Magnetische mat met afbeelding van een boom. Met behulp van de magnetische accessoires kun je 
er allerlei seizoen van maken. Tevens kun je op de losse elementen met een whiteboard stift schrijven 
voor extra speelopdrachten.
760420   Formaat 81x56 cm. Wordt geleverd in handige koker,  per stuk  € 99,00

Lente

Herfst

Zomer

Winter

Magnetisch whiteboard (in hoogte verstelbaar)
DIt magnetische whiteboard is in hoogte verstelbaar, zodat 
ook de kinderen ermee kunnen werken. Tevens kun je het bord 
draaien, zodat je hem als magnetische tafel kunt gebruiken.
220000  Magnetisch Whiteboard, per stuk € 139,95

LenteMAGNETISCH!

Alle prijzen zijn inclusief BTW22 23Catalogus 2017 - 2018
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MAGNETISCH!

Magnetische vormenborden 
Een set van twee magnetische borden met een afmeting van 30x30 
cm. Door de 66 meegeleverde mozaïek figuren kunnen de prachtigste 
ontwerpen worden gemaakt.
760999  Magnetische vormenborden € 109,00

Designed By

Schommelboot
Deze schommelboot is een multifunctioneel stuk speelgoed. Hierin 
kun je liggend lekker wiegen en doezelen. Rechtop staand is het 
te gebruiken als toonbank waarmee alles wat een toonbank heeft 
nagespeeld kan worden. Winkel, kapsalon, eettentje, receptie etc. 
Indien de schommelboot op zijn kop gezet wordt kun je het als tunnel, 
hut, glijbaantje of klimbrug gebruiken. Formaat 130x55x55 cm.
757  per stuk € 189,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW22 23Catalogus 2017 - 2018

Capi Schrijfpatronenset
Met 20 verschillende schrijfpatronen op gelamineerde 
kunststof kaarten wordt de schrijfmotoriek geoefend. Met 
behulp van de meegeleverde whiteboard stift, driekantig voor 
betere grip, kunnen de voorbeeldkaarten worden bewerkt. 
De voorbeeldkaarten hebben verschillende gradaties van 
moeilijkheid. De set wordt tevens geleverd met een makkelijk 
schoonmaakdoekje en zit verpakt in een handige kunststof koffer.
001702  Capi Schrijfpatronenset  €39,95

Motorische ontwikkeling
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Rijborden Wit
Deze set rijborden zijn enorm leerzaam en stimuleren de fijne motoriek. Door de veters door 
de pennen te halen kunnen kinderen snel en op een eenvoudige manier de leukste creaties 
rijgen. Iedere set bestaat uit 4 rijgborden die koppelbaar zijn, 4 rijgpennenen en 20 veters.
907001  Rijgbordenset wit, per set € 54,95
907004  Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95
907005  Extra veters los (20 stuks), per set € 11,95

Rijgborden Zwart
Deze set van 4 rijgborden is gelijk aan de 907001 maar hebben 
fluorescerende veters voor een spannend effect. Alle rijgborden zijn 
koppelbaar, zodat er één groot rijgbord van kan worden gemaakt.
907006  Rijgbordenset zwart, per set €54,95
907007  Extra veters fluorescerend (20 stuks), per stuk €11,95
907004  Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95

Rijgborden zijn 
kopppelbaar

Rijgborden zijn 
kopppelbaar

Alle prijzen zijn inclusief BTW24 25Catalogus 2017 - 2018
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Nexus Relationele attributen set
Met deze set leer je spelenderwijs begrippen als dik/dun (thick/thin), groot/
klein (large/small), de kleuren blauw, rood en geel en de geometrische vormen. 
Erg goed te gebruiken bij het geven van Engelse lessen doordat de set bestaat 
uit opdrachtkaarten in het Engels alsmede de draaibordjes met Engels 
begrippen. Een set bestaat uit 120 geometrisch vormen in verschillende dikte 
en grootte, 6 sorteer ringen, 20 opdrachtkaarten in het Engels.
907030  Nexus Relationele attributen, per set € 119,00

Capi vlechtdieren Slak en Vlinder
Leuke oefening om te leren vlechten met kunststof vlechtrepen 
die niet scheuren. Door de verschillende kleuren ontstaat er een 
kleurrijk geheel. 
002323  Capi vlechtdieren Slak en Vlinder, per set € 24,75Capi vlechtdieren Slak en Vlinder, per set € 24,75

Met deze set leer je spelenderwijs begrippen als dik/dun (thick/thin), groot/

Rijgbordenset wit rond
Deze set rijgborden is rond en bestaat uit 4 kwartdelen. 
Hierdoor kunnen de kinderen leuke voorbeelden rijgen en 
deze opdelen in 4 stukjes.
907010  Rijgbordenset wit rond, per set € 45,00
907005  Extra veters (20 stuks), per set € 11,95
907004 Extra rijgpennen los (12 stuks), per set € 8,95

Rijbordenset zwart rond
Deze set rijgborden is rond en bestaat uit 4 kwartdelen. Hierdoor kunnen 
de kinderen leuke voorbeelden rijgen en deze opdelen in 4 stukjes.
907020  Rijgbordenset zwart rond, per set € 45,00
907007  Extra veters fluorescerend (20 stuks), per set € 11,95
907004  Extra rijgpennen (12 stuks), per set € 8,95

VISUELE ONTWIKKELING
VISUELE ONTWIKKELING

geschikt voor 

engels-talige lessen

Rijgborden zijn 
kopppelbaar

Rijgborden zijn 
kopppelbaar

Alle prijzen zijn inclusief BTW24 25Catalogus 2017 - 2018

Motorische ontwikkeling
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Alle prijzen zijn inclusief BTW26 27Catalogus 2017 - 2018
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Insteekborden los
Deze insteekborden zijn een afgeleide van het reuze insteekbord. 
Hiermee kunnen 4 kinderen tegelijkertijd oefenen. Samen kunnen deze 
insteekborden worden gekoppeld tot 1 groot insteekbord. Elk setje 
bestaat uit een los bord van 20x20 cm en 25 losse insteekparels. Deze 
bevorderen de pengreep. De insteekparels kunnen ook gestapeld worden, 
zodat ze fungeren als telmateriaal of om te seriëren.
907025 Insteekborden los (set van 4 stuks) € 69,50

Reuze insteekbord
Voordat kinderen leren schrijven is het belangrijk dat ze een juiste 
pengreep aanleren. Met dit  reuze insteekbord voorzien van 100 
insteekparels leren de kinderen spelenderwijs de juiste vingergrip. 
Voor het vasthouden en het induwen van de parels in het bord 
moeten kinderen hun kracht doceren. Dit oefent de juiste vinger- en 
handspieren. Door de kracht die gebruikt wordt, zijn kinderen zich ook 
meer bewust van hun vingerhouding (pengreep).
Ze leren patronen naleggen met de meegeleverde voorbeeldkaarten. 
Lijnen en vormen leiden tot letters en cijfers.
Hierdoor wordt tevens de oog- en handcoördinatie gestimuleerd.
Ook het overpakken van links naar rechts is hierin een belangrijk 
element.

De insteekparels zijn stapelbaar en kunnen daardoor als telmateriaal 
worden gebruikt.

TIP: de patronen op het bord kunnen op papier worden nagetekend.
Zeer geschikt voor oudere kinderen die nog steeds problemen hebben 
met een juiste pengreep.

Kaart 1-11 oefent het richtingsgevoel en de positie in de ruimte. 
Verticaal, horizontaal en diagonaal. Elke lijn heeft zijn eigen kleur.
Kaart 12-24 oefent de basisvormen. Vierkanten, rechthoeken en 
driehoeken. 
Opdrachtkaarten gratis te downloaden via www.capi-education.com

Inhoud:
- basis bord 40 x 40 cm
- Voorbeeldkaarten 24 x 25 cm
- 100 insteekparels in 10 kleuren
- A4 met instructie 

907015 Reuze insteekbord, per stuk € 79,00
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Visuele ontwikkeling 
en spellen

Alle prijzen zijn inclusief BTW26 27Catalogus 2017 - 2018

Capi Geometrische Spiegels
Set van 3 onbreekbare spiegels. Spiegels kunnen d.m.v. meegeleverd klittenband 
overal opgehangen worden. 
001990  Hoogte of diameter ongeveer 30 cm. Set van 3 stuks , per set € 49,50

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING
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Vormenbord
Sorteeroefening op lengte, kleur en 
vorm. In totaal zijn het 20 houten 
vormen in 4 geometrische vormen en 
in 5 verschillende lengtes. Formaat 
26x26 cm
3006  €  59,50

Draai-en sorteerboom
Leuke puzzel waarbij de kinderen moeten 
sorteren op kleur, vorm en afmeting. 
Hoogte 30 cm.
3005  €  29,95

Vormentoren
Een leerzame vormentoren met de 3 
basisvormen, rond, driehoek en rechthoek. 
Elke vorm heeft 4 primaire kleuren. 
3008 €  49,50

Tast-bankje
Dit tast-bankje kan gevuld worden met steeds 
weer verschillende voorwerpen. Oneindig veel 
mogelijkheden om de tactiele waarneming te 
stimuleren. 
4032 € 89,95

Dit tast-bankje kan gevuld worden met steeds 
weer verschillende voorwerpen. Oneindig veel 
mogelijkheden om de tactiele waarneming te 

Capi verticale puzzels
Set van 4 verticale puzzles met foto-afbeeldingen 
van verschillende dieren. Iedere puzzel bestaat uit 
12 stukjes die op elkaar gestapeld dienen te worden 
volgens de meegeleverde kunststof opdrachtkaarten. 
001809  Verticale puzzel IJsbeer €  24,50
001810  Verticale puzzel Olifanten €  24,50
001811  Verticale puzzel Zee-schildpad €  24,50
001812  Verticale puzzel Dinosaurus €  24,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW28 29Catalogus 2017 - 2018
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Explanation of the logo: Specially designed products for children with visual limitation 

4 op een rij XXL (speciaal geschikt voor 
kinderen met visuele beperking)
Extra grote 4 op een rij spel met gele en blauwe fiches 
gemaakt van hout. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt 
voor kinderen met een visuele beperking. Gemaakt van 
berkenmultiplex. Formaat 60x25x45 cm
20354  €  65,00

Mens Erger je Niet Groot (speciaal 
geschikt voor kinderen met visuele 
beperking)
Dit mens erger je niet bord heeft pionnen die voorzien 
zijn van nokjes, zodat gevoeld kan worden om welke 
kleuren het gaat. De pionnen staan in de gaten, zodat 
ze stevig blijven staan. 
3016 €   125,00

Schaakbord groot (speciaal geschikt voor 
kinderen met visuele beperking)
Dit schaakbord is speciaal gemaakt voor kinderen met een 
motorische en visuele beperking. De zwarte vakjes hebben 
een hoogte verschil t.o.v. de witte vakjes, zodat de kinderen 
het verschil voelen. De zwarte stenen hebben groeven en 
de witte stenen zijn glad.
404060       €    65,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW28 29Catalogus 2017 - 2018

Visuele ontwikkeling en spellen
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Alle prijzen zijn inclusief BTW30 31Catalogus 2017 - 2018

Letters Rijgen
Een set voor het vormen van je eerste woorden. Een set bestaat 
uit 33 letters. 21 blauwe medeklinkers, 2x5 klinkers in het rood,  
2 effen gele rijgstenen en 2 rijgdraden. 
15100  Wordt geleverd in plastic zak, per set  € 14,95

Taalontwikkeling
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Wordphun letterset  
De Wordphun lettersets voegen een extra waarde toe aan de dagelijkse activiteiten in de klas. Alle lettersets 
worden geleverd met 14 werkkaarten. Deze activiteitenbladen kunnen gebruikt worden vanaf het vroegste stadium 
van het leren lezen. Het toevoegen van 66 blokken met eenvoudige kleurenafbeeldingen, verhoogt de aandacht van 
de kinderen op een speelse manier.

Het kind kan een blok met een afbeelding kiezen en met de letterblokken een woord samenstellen dat overeenkomt 
met de afbeelding en vervolgens de twee met elkaar verbinden. Hierdoor komen beeld en woord bij elkaar. Inhoud 
370 blokken verdeeld over 66 gekleurde afbeeldingen, 10 leestekens, 54 klinkers klein, 108 medeklinkers klein, 117 
hoofdletters, 15 blanke blokjes, en 14 werkkaarten.  
25001 Verpakt in kunststof opbergbox met deksel, per set  € 129,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW30 31Catalogus 2017 - 2018

Taalontwikkeling
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Alfabet matten Engels
Set van 27 matten. 26 letters + 1 verzamelmat. 
Leuke aanvulling om de Engelse taal te oefenen.    
82000  per set  € 199,00

geschikt voor 

Engelstalige lessen

geschikt voor 

Engelstalige lessen

Alle prijzen zijn inclusief BTW32 33Catalogus 2017 - 2018

Capi Engels vragenspel
Dit simpele vragenspel oefent op een spelenderwijze de Engelse 
woorden d.m.v. vragenkaartjes. De antwoorden Yes en No worden 
op tafel gelegd, waarna het juiste vragenkaartje eronder komt 
te liggen. Netjes verpakt in kunststof opbergdoos. Inhoud: 100 
Engelse vragenkaartjes, 4 Yes kaartjes en 4 No kaartjes.
250091  Capi Engels vragenspel, per stuk  € 69,50
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De WhisperPhone is een akoestische hoofdtelefoon, 
waarmee kinderen van alle leeftijden, maar ook 
volwassenen, duidelijker horen, als ze leren lezen, 
voor spelling, bij articulatie en de ontwikkeling van het 
taalproces.

De WhisperPhone is leuk en makkelijk in het gebruik. 
Onderzoek heeft uitgewezen, dat gebruikers (tot 10x) 
meer horen door het dragen van de WhisperPhone. Dat 
betekent dat ze zichzelf beter kunnen concentreren 
zonder afgeleid te worden door achtergrondgeluiden.

De WhisperPhone werkt eenvoudig en doeltreffend en 
is zowel links als rechts te dragen.

WhsiperPhone Element Junior
Dit WhisperPhone model wordt geleverd met eenheadset en is zowel links 
als rechts te dragen. De WhisperPhone is akoestisch en werkt dus zonder 
batterij! Vaatwasmachinebestendig. 
90003 Junior tot ca. 12 jaarsenior vanaf ca. 12 jaar   € 18,95

DE WHISPERPHONE IS AKOESTISCH 

EN WERKT DUS ZONDER BATTERIJ! 

WhisperPhone

WhisperPhone Element Senior
Dit WhisperPhone model wordt geleverd met een 
headset en is zowel links als rechts te dragen. De 
WhisperPhone is akoestisch en werkt dus zonder 
batterij! Vaatwasmachinebestendig. 
90004 Senior vanaf ca. 12 jaar € 18,95

DE WHISPERPHONE IS AKOESTISCH 

Alle prijzen zijn inclusief BTW32 33Catalogus 2017 - 2018

Taalontwikkeling
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The Sound of learning
90006  Sound-of-learning 

per stuk € 27,50

Storage-pouch-for-WhisperPhone
Handig tasjes om de WhisperPhone in op te bergen. 
90005  Beschikbaar voor de WhisperPhone en  

WhisperPhone Element. € 3,50

Whisperphone Element
De WhisperPhone Element hou je met je hand vast en is ontwikkeld voor 
personen die fijngevoelig zijn en de WhisperPhone liever zelf vasthouden 
dan hem opzetten. Dit WhisperPhone Element is verkrijgbaar in 2 
formaten.
Werkt zonder batterij! Vaatwasmachinebestendig.
90010  Small (junior tot ca. 12 jaar) € 8,49
90011  Large (senior vanaf ca. 12 jaar) € 8,49

Handig tasjes om de WhisperPhone in op te bergen. 
Beschikbaar voor de WhisperPhone en 
WhisperPhone Element. € 3,50

Tips voor Volwassenen
Gebruik de WhisperPhone 
voor het leren van 
een nieuwe taal, 
geheugentraining, 
werken aan een 
zangstem, verbeteren van 
woorduitpraak, aansterken 
na een herseninfarct of 
bij het studeren voor een 
examen.

Tips voor Ouders
Gebruik de WhisperPhone 
bij het hardop leren (voor)
lezen, waardoor het kind zijn 
eigen stem beter hoort en 
daardoor de klanken van de 
woorden duidelijker hoort.

Tips voor Professionals
Gebruik de WhisperPhone 
voor de verbetering van 
articulatie en verminderen 
van omgevingsgeluiden 
tijdens de therapie. Ook 
een geschikt hulpmiddel 
voor onder andere ADHD, 
Spraaktherapie, Dyslexie, 
stotteren en Autisme.

Tips voor Leerkrachten
Gebruik de WhisperPhone 
tijdens het lezen, spelling, 
het leren van een nieuwe taal 
of geheugentraining.

Hoe werkt de WhisperPhone?
Bij het spreken gaat de stem rechtstreeks naar het oor, 
waardoor de stem duidelijk te horen is. Dit leidt tot een 
verbeterde signaal ruisverhouding, wat inhoudt dat de 
gebruiker zijn eigen stem veel beter kan horen en de invloed 
van achtergrondgeluiden wordt beperkt.

Doordat de gebruiker zichzelf beter kan horen, wordt 
het proces van leren lezen en de ontwikkeling van taal 
geoptimaliseerd. De WhisperPhone helpt kinderen en 
volwassenen met articulatie, auditieve discriminatie, 
dyslexie en vlot leren lezen.

Er is een handsfree en een handheld WhisperPhone in zowel 
een kinder- en een volwassen formaat. De WhisperPhone 
junior is ontworpen voor kinderen tot ongeveer 12 jaar, voor 
de middelbare school en volwassenen is er de WhisperPhone 
senior.

De WhisperPhone is vaatwasmachinebestendig.

Alle prijzen zijn inclusief BTW34 35Catalogus 2017 - 2018
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WhisperPhone Select
Met de WhisperPhone Select kunnen tot wel 6 leerlingen tegelijk worden 
begeleid tijdens het lezen en het oefenen van spreekvaardigheid.
De set bestaat uit een middenconsole met 7 flexibele buizen met ieder een 
eigen WhisperPhone hoorn.
Met de unieke middenconsole is het mogelijk om gericht per leerling 
instructies te geven.
De middenconsole van de Select biedt tevens de mogelijkheid om 3 teams 
van ieder 2 leerlingen te maken, zodat er ook per team kan worden geoefend 
en samengewerkt. De middenconsole wordt door middel van een sterke 
zuignap op de tafel bevestigd.
90013 WhisperPhone-select € 114,95

WhisperPhone Variety Pack 
Het junior model van WhisperPhone Element is nu ook leverbaar in kleur.  
De verschillende kleuren maken het nog leuker om er mee te werken!
De Variety Pack bevat 12 WhisperPhone Elements in 6 verschillende 
kleurencombinaties. 
90014  Van iedere kleurencombinatie zitten er twee in de set. € 95,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW34 35Catalogus 2017 - 2018

Taalontwikkeling
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B146/85

Handvertelpoppen ‘Mies en Max’
De figuren Mies en Max zijn al jaren graag geziene gasten in de klas door 
de boeken van uitgeverij Kwintessens. Nu zijn ze er ook als grote hand- en 
vertelpoppen en kunnen verhalen tot leven komen. 
De handpoppen zijn geschikt om ervaringen te delen, opkomen voor 
jezelf, omgaan met ruzie en samen te spelen en te werken. Beide hand- en 
vertelpoppen hebben openingen in de armen om met je handen de poppen tot 
leven te brengen en de verhalen meer gezicht te geven.
Leverbaar als set en per stuk.
Hoogte: 85 cm
B146/85 Handvertelpop Max  € 69,95
B147/85 Handvertelpop Mies  € 69,95

B147/85

Alle prijzen zijn inclusief BTW36 37Catalogus 2017 - 2018

Expressie en 
Rollenspel
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K6513

K6500

K2761

K2760

Boeken ‘Mies en Max’
Schitterende boeken met verhalen over de belevenissen van de vriendjes Mies en Max. Elk verhaal 
heeft één of meer thema’s zoals bij elkaar horen, doorzetten, afscheid nemen en samen feest vieren. 
De boeken van Mies en Max zijn ideaal om met jonge kinderen in gesprek te raken over hun eigen 
ervaringen. Door het royale formaat van de boeken en van de illustraties kunnen kinderen tijdens het 
voorlezen goed meekijken. 
Leuk in combinatie met de handpoppen Mies en Max.
Leeftijdsgroep: Voor de onderbouw. 32 pagina’s.
K2760 Boek Mies en Max hebben een geheim, per stuk  € 18,95
K2761 Boek Mies en Max bouwen een kasteel, per stuk  € 18,95

Emotiekaarten
De 12 full colour emotiekaarten zijn ook 
los verkrijgbaar.
K6500  Emotiekaarten set van 12 full 

colour kaarten zonder tekst.  per 
set  € 8,95

Katern ‘Mies en Max en ….. hun sociale talenten’
Mies en Max spelen de hoofdrol in deze katern. Het katern bevat 
per gedragscategorie een introductieverhaaltje en diverse 
verwerkingsvormen. Inclusief 12 full colour emotiekaarten. Met leuke 
illustraties van Anky Spoelstra, die ook als kleurplaat bruikbaar zijn. 
K6513  Katern Mies en Max en hun sociale talenten  

inclusief 12 emotiekaarten. per set  € 34,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW36 37Catalogus 2017 - 2018
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Handvertelpop ‘Tovenaar’
Deze mysterieuze tovenaar vertelt de prachtigste verhalen. Kinderen hangen geboeid 
aan zijn lippen, zodra hij begint te vertellen over magie. De tovenaar heeft een mooie 
paarse tovenaarsjas, die uitgetrokken kan worden. Een pop van hoge kwaliteit.
Hoogte: 70 cm (tot punt van zijn hoed 75 cm).
B131/70 Handvertelpop Tovenaar, per stuk   € 69,95

Handvertelpop ‘Samantha met Alfabet’
Samantha heeft in haar zakje het volledige alfabet dat door middel 
van klittenband aan de letter en aan de hand te demonstreren zijn. 
Spelenderwijs kan een kind de letters van het alfabet herkennen of 
de eerste letter van zijn/haar naam.
Hoogte: 70 cm
B125/70 Handvertelpop Samantha met alfabet, per stuk  € 69,95

Handvertelpop ‘Jake met cijfers’
Jake heeft in zijn zakje de cijfers 0-10 die ook door middel van 
klittenband aan het cijfer en op de hand te demonstreren zijn. 
Bijvoorbeeld een cijfer op de ene hand bevestigen en met de 
andere hand de hoeveelheid tonen met de vingers.
Hoogte: 70 cm
123/70 Handvertelpop Jake met cijfers, per stuk  € 69,95

Handvertelpop ‘Clown’
Grappige clown waar de kinderen vast erg om moeten lachen. 
Zijn roodgeruite broek kan uitgetrokken worden. Mond, tong en 
handen zijn bespeelbaar.
Hoogte: 70 cm
B103/70 Handvertelpop Clown met haar, per stuk   € 69,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW38 39Catalogus 2017 - 2018
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Tas met kledingsets beroepen dokter, brandweer en politie
In deze set zit een jasje die elke hand- en vertelpop past, hiermee tover je de pop om tot 
brandweerman/vrouw, dokter of politieagent(e). Dit kan door middel van klittenband.
B145/25 Tas met beroepen voor Handvertelpoppen, per stuk  € 18,50

Handvertelpop ‘Kabouter met rugzak’
Onze hand- en vertelpop Kabouter van 85cm groot is een vrolijke snuiter. Hij doet 
graag mee in de klas en is gauw bevriend met alle kinderen. Kabouter heeft een 
mooie paddenstoelrugzak met daarin handige spulletjes voor het leren tellen van 
1-10 , zoals paddenstoelen met stippen, cijfers en fiches.
De rugzak kan met behulp van klittenband vastgezet worden en is groot genoeg 
om ook andere spulletjes die de kabouter verzamelt in op te bergen.
B134/85 Handvertelpop Kabouter met rugzak, per stuk  € 75,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW38 39Catalogus 2017 - 2018

Expressie en Rollenspel

CAPI_Catalogus_NL_2016_01_Spel_Onwikkeling_V14.indd   39 09-01-17   14:55



E760850 E760851

MFP2060MFP2070

Vingerpoppen sets
Deze leuke sets vingerpoppen zijn leverbaar in een set 
boerderijdieren en een set dierentuindieren. Iedere vingerpop is 
voorzien van klittenband, waarmee de poppen op een doek ‘geplakt’ 
kunnen worden. Tevens hebben de dieren een opening waardoor 
deze op uw vinger gezet kunnen worden. De vingerpoppen zijn ook 
te gebruiken met onze hand- en vertelpoppen. Door middel van 
klittenband is de vingerpop eenvoudig te bevestigen aan de hand 
van de hand- en vertelpop.
MFP2070  Boerderijdieren set:  

Hond, Eend, Kat, Muis, Kip, Koe en Paard, per set € 12,50
MFP2060  Dierentuindieren set:  

Zebra, Aap, Olifant, Beer, Giraffe en Leeuw, per set  € 12,50

Poppenkast set Dieren
Een leuke poppenkastpoppensets. Geschikt voor klassikaal en 
individueel gebruik. Verpakt per set (4 poppen) in een polybag. 
Afmeting ca. 28 cm.
HP3000 Dieren set met: Haas, Eend, Koe en Varken, per stuk € 24,75

Mini ‘Vingerpoppen’ Clown 25 cm 
Deze leuke vingerpoppen werken op dezelfde manier als 
hun grote broer en kunnen worden bewogen met de vingers. 
Ideaal voor het vertellen van verhalen.
B100/25 Vingerpop Clown zonder haar, per stuk  € 9,95
B103/25 Vingerpop Clown met haar, per stuk  € 9,95

Fruit en Groente vingerpoppen
Deze leuke groente-  en fruitsetjes kunnen als vingerpopje 
worden gebruikt om gezonde lessen voor te bereiden. 
Set bestaat uit 10 stuks.
E760850  Fruitset per set € 49,50
E760851  Groenteset per set € 49,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW40 41Catalogus 2017 - 2018
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Winkel – Display
Met dit display hebben kinderen de mogelijkheid om in de winkel 
te gaan staan. Eem plank zorgt voor verbinding van de winkel en 
display unit. Formaat 75x25x100 cm
328 per stuk  € 115,00

Winkel – Basis
Deze winkel/poppenkastcombinatie is met 5 onderdelen eenvoudig 
in en uit elkaar te halen. In de voorkant zijn kratjes te plaatsen, 
waardoor het koopwaar goed zichtbaar is voor de klant. Op de ruime 
toonbank kunnen naast de kassa nog meer benodigdheden worden 
geplaatst. Formaat 85x26x59 cm
321 per stuk  € 199,95

Theater Tafelmodel
Dit theater is inklapbaar waardoor het makkelijk op te zetten is 
en weinig ruimte inneemt. Voorzien van 2 gordijnen waardoor het 
zorgt voor urenlang speelplezier. Formaat 85x26x59 cm.
1310 per stuk  € 75,00

Theater/ Winkel met      
whiteboard
Dit theater is gemakkelijk in en 
uit elkaar te halen waardoor 
het makkelijk op te bergen is 
en weinig ruimte inneemt. Dit 
theater heeft dubbele gordijnen 
waardoor er tussen de gordijnen 
gespeeld kan worden. Formaat 
85x40x132 cm
1320 per stuk  € 169,00

321 en 328

Alle prijzen zijn inclusief BTW40 41Catalogus 2017 - 2018
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Capi Zand&Water Activiteitenset
Leuke zand- en waterset te gebruiken bij onze zand& watertafels. Set 
bestaat uit 22 delen van o.a. 3 maatbekers, 6 maatlepels klein, 5 blauwe 
maatlepels, waterspray, waterpomp, 2 waterslangen (3 en 1 meter 
lang) waarbij het water via de groene trechter  te verplaatsen is en 
waterpipetjes.
663514 Capi Zand & Waterset activiteitenset 22-delig € 49,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW42 43Catalogus 2017 - 2018
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Capi Zand&Watertafel inclusief afdekplaat
Mooie degelijke zand&watertafel met een verrijdbaar stalen frame en afdekplaat. 
Door de transparante kunststof bak (met waterafvoer) wordt spelen met zand of 
water nu wel heel interessant. Afmeting: lxbxh 110x61x58 cm 
066011 Capi Zand&Watertafel € 299,00

Mandenrek verrijdbaar
Handig mandenrek gemaakt van gegalvaniseerd staal. 
Makkelijk voor het opbergen van zandbakmaterialen of andere 
spullen. Wordt geleverd inclusief twee manden. Afmeting: 100 x 
60 x 95 cm (l x b x h).
10320 Mandenrek verrijdbaar € 139,00

Scheppenrek verrijdbaar
Handig voor iedere buitenruimte. Alle benodigde materialen 
voor de zandbak hebben hun eigen plaats. Bovenin kun je 
scheppen of harken hangen en in de meegeleverd mand al het 
overige buitenmateriaal. Gemaakt van gegalvaniseerd staal 
met 4  zwenkwielen. Afmeting: 100 x 60 x 105 cm (l x b x h).
10310 Scheppenrek verrijdbaar € 139,00 

Alle prijzen zijn inclusief BTW42 43Catalogus 2017 - 2018

Zand- en waterspel

CAPI_Catalogus_NL_2016_01_Spel_Onwikkeling_V14.indd   43 09-01-17   14:55



Peuterkruiwagen 
Lichtgewicht kruiwagen met stalen frame en 
stevige rubber handvatten. Kleur blauw
942000  Per stuk € 89,00

Capi Zandrollers
5 zandrollers: Steen, weg, tractor, golf en  glad. 
E90039 Capi Zandroller € 39,95

Jumbo Zandschuiver en Rollerset
Leuke set van zandschuiver en zandroller. Ideaal voor 
in iedere zandbak. Door het grote formaat en handige 
grip ideaal voor jongste kinderen.
E90040/1 Set van 2 € 39,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW44 45Catalogus 2017 - 2018
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Graafmachine groot
Deze zandbakmaterialen zijn speciaal 
ontwikkeld voor scholen en instellingen waar dit 
soort producten veel te verduren hebben. Door 
de excellente kwaliteit zullen de kinderen hier 
jaren plezier aan beleven.
850010  Per stuk  € 49,75

Tractor inclusief aanhanger 
Totale lengte van tractor plus aanhanger is 56 cm. 
 850004  Per set  € 45,00

Loader inclusief aanhanger 
Totale lengte van loader plus aanhanger is 67 cm.
850003  Per set € 45,00

Kiepwagen met sneeuwschuiver 
850008  Per stuk € 39,95

Brandweerauto
850009 Per stuk € 39,95  

Top Kwaliteit

mega-grote 

voertuigen

Exclusief 
bij Capi 

Education

67 cm

56 cm

Alle prijzen zijn inclusief BTW44 45Catalogus 2017 - 2018
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Cricket set
Iedere set bestaat uit 9 poorten, 2 sticks, 4 ballen en 2 pinnen. 
Voor zowel binnen als buiten gebruik. 
870000  Per set € 99,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW46 47Catalogus 2017 - 2018
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Sport activiteiten set
Leuke activiteiten set bestaande uit; 4 x bal balansen / 4 grote pittenzakken (30 x9 cm)/ 
4 springzakken en 6 enkel hoepels.
960010  Sport activiteiten set € 129,95

6 pcs

6 pcs

4 pcs

30 cm x 9 cm 4 pcs

Alle prijzen zijn inclusief BTW46 47Catalogus 2017 - 2018
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Houten Stelten 
Stelten met verstelbare voetensteunen op 25 en 35 cm 
hoogte. Gemaakt van berken multiplex.
964010  per set € 38,95 (Bij 6 stuks of meer € 34,95 per set)

Ontdek Hut
Een fantastische donkere hut voor kinderen om te verstoppen, relaxen of 
om te “snoezelen” met zaklampen of andere sensorische materialen.  
De hut heeft 2 in- en uitgangen en wordt geleverd als eenvoudig 
bouwpakket. Het frame is gemaakt van stalen buizen die in elkaar klikken. 
De tent is gemaakt van materiaal waar geen licht door heen komt. De 
bovenkant kan worden gesloten middels een ritssluiting.
790000 Ontdek hut, per stuk € 99,00
                                 

Softbal spel
Zacht rubberen knuppels met losse bal voor binnen 
en buiten gebruik.
870024 Knuppel met bal 61 cm, blauw € 18,50
870029 Knuppel met bal 74 cm, rood € 19,50

Een fantastische donkere hut voor kinderen om te verstoppen, relaxen of 

bouwpakket. Het frame is gemaakt van stalen buizen die in elkaar klikken. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW48 PBCatalogus 2017 - 2018
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Rekenvaardigheid

Rekendobbelstenen in koffer 
Reken dobbelstenen uitgevoerd in rubber. Totaal 
24 stuks verdeeld over enkeltallen, tientallen, 
honderdtallen en duizendtallen.

907019  Rekendobbelstenen in koffer/ 
10/100 en 1000- tallen, per set € 48,75

Getallenlijn matten
80010  Drie matten met getallenlijnen 

0-100 (200x37,5 cm) 
0-20 (100x37,5 cm) 
0-10 (100x37,5 cm) 
per set € 109,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW50 51Catalogus 2017 - 2018
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Rekenvaardigheid

Morphun Reken- en Constructieset 
Met deze uitgebreide reken- en constructieset (350 delig) kunnen kinderen op een speelse manier leren 
rekenen. Deze Morphun rekenset heeft al vele prijzen gewonnen in heel Europa en is toonaangevend voor het 
primair onderwijs. De vierkante en driehoekige blokken van Morphun kunnen op elkaar, maar ook aan de zijkant 
verbonden worden. Deze blokken passen op de meeste andere merken blokken. Ook kun je de blokjes stapelen 
om rekenrijen mee te maken. Een set bestaat uit getallenblokjes 1-10, 
stippenblokjes 1-10, plustekens, deeltekens, = tekens en vermenigvuldig 
tekens. Daarnaast heeft het veel blokken in de kleuren rood, blauw, 
groen en geel en 16 opdrachtkaarten. Wordt geleverd in kunststof 
opbergbak met deksel.
25002  Reken- en constructieset verpakt in kunststof bak met 

deksel, per set € 89,50

12000301150010

1150020

Capi Sommen Bingo
Capi Sommen Bingo is een leuk en uitdagend rekenspel. Om de elemen-
taire rekenkundige bewerkingen te oefenen kan er gespeeld worden met 
2 tot 12 kinderen tegelijkertijd. Elke set bevat 12 werkborden die aan 
beide zijden bedrukt zijn (enerzijds met de uitkomsten, anderzijds met 
de opdrachtsommen). Ditzelfde geldt voor de antwoordkaarten, zodat er 
dubbel mee gewerkt kan worden. Door de opdrachten zo snel mogelijk uit 
te voeren ontstaat er een natuurlijke rivaliteit tussen de kinderen waardoor 
hoofdrekenen ineens extra spannend wordt. Het kind dat als eerste de juiste 
antwoorden geeft en zijn werkbord vol heeft roept BINGO!!!

1200040

1150010  Optellen en aftrekken tot en met 20, per set € 39,95
1200030  Optellen en aftrekken tot en met 100, per set € 39,95

1150020  Vermenigvuldigen en delen tot en met 20, per set € 39,95
1200040  Vermenigvuldigen en delen tot en met 100, per set  € 39,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW50 51Catalogus 2017 - 2018
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Getallenbord 
Het meest veelzijdige getallenbord dat er bestaat. Het biedt eindeloos 
veel mogelijkheden om getalpatronen te ontdekken. Het bord loopt van 
0 tot 120 en kan ook makkelijk worden aangepast aan kleinere getallen 
reeksen, bijvoorbeeld 10 tot 20. Doordat elk nummer apart weggedraaid 
kan worden kunnen er dus ook eenvoudigere opdrachten mee worden 
uitgevoerd. Je kunt op 0 beginnen of bij 1. Nummers gaan verder dan 100. 
Tot 120
• Achteruit tellen
• Stippen om getalinzicht te verkrijgen
• Formaat 54x64 cm in handig opzetframe
• Activiteiten boek inbegrepen
Op onderstaande QR code vind je een live instructie van het bord  
(in het Engels) 
950001  Getallenbord   €395,00

Getallenbord activiteitenboek
Dit activiteitenboek (twv € 19,95) 
wordt gratis meegeleverd met het 
getallenbord. Hierin staan tal van 
spelsuggesties (in het Engels) om 
het maximale rendement uit dit 
getallenbord te halen.

Getallenbord opdrachtkaarten
Een set met 30 beschrijfbare opdrachtkaarten met 
getallen van 1 tot en met 120. Achterzijde van de 
kaarten zijn blank met vakverdelingen. Hierdoor kun 
je, in eventueel kleinere groepen, rekenopdrachten 
geven. Bijvoorbeeld; omcirkel de oneven getallen 
tot 50 en vraag de kinderen welk patroon ze zien. 
Of omcirkel de tafel van 9 en wat valt er op? De 
samenstelling van het nummer is dan bijvoorbeeld 
altijd 9 etc. 
950003  Set met getallen grafieken  €39,95 Set van 30 stuks

Scan hier voor de 
instructie video van 
het getallenbord

Alle prijzen zijn inclusief BTW52 53Catalogus 2017 - 2018
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Geometrische vormen flipover (set van 6 stuks)
Ontwikkeld om te gebruiken bij de 2D en 3D geometrische vouwvormen. 
(artikel 118100 en 118500).
Met deze geometrische vormen flipover worden de 11 geometrische lichamen 
weergegeven in 3D en 2D. Daarnaast worden naam, vlakken, hoeken en randen 
benoemd door de kaartjes op de juiste aantallen te draaien. 
118600 Geometrische vormen flipover  (set van 6 stuks) €69,95 

Zeshoekig prismaKegel Zeshoekige 
piramide

CylinderVijfhoekig prismaVijfhoekige 
piramide

Rechthoekig 
prisma

Driekantig 
prisma

Driekantige 
piramide

Vierkantige 
piramide

Kubus

Geometrische vouwvormen 2D/3D
Met deze mooie set geometrische vouwvormen krijgen kinderen inzicht in de opbouw van een 
piramide, vierkant, kubus, cilinder etc… Doordat de uitvouwbare kunststof vormen exact passen in 
de plastic hulzen van de geometrisch vouwvormen, zien ze hoe zich dat verhoudt in het platte vlak. 
Met de geometrische vormen flipover kunnen er extra opdrachten aan toegevoegd worden. Een set 
bestaat uit 11 vormen en kunnen geleverd worden in 2 verschillende formaten. 
118500  Set klein 5 cm, per se €39,95
118100  Set groot 10 cm, per set €75,00

geschikt voor 

engels-talige lessen

Rekenvaardigheid
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Tientallen Trainer
De tientallen trainer stimuleert op een eenvoudige wijze het inzicht 
in tientallen op basis van kleuren en aantallen. De set bestaat uit 10 
opdrachtborden en 100 insteekdopjes en zijn koppelbaar.
111820 Tientallen Trainer € 69,95

Tientallen vloerkleed
• Mooie aanvulling op de tientallen trainer (111820) om 

klassikaal het getalbegrip tot en met 10 te oefenen. 
Set bestaat uit een mat met 10 vaks verdeling en 20 
ronde schijven in de kleuren geel en rood. Door met 
deze mat te werken oefen je de vele aspecten van 
rekenen op een praktische manier, zoals:

• optellen en aftrekken
• even en oneven nummers
• getallen structuren
• nummers vergelijken
• automatiseren
880000 Tientallen vloerkleed € 99.00
880000S Tientallen vloerkleed per 2 van 
 € 198,00 voor € 169,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW54 55Catalogus 2017 - 2018
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Nexus rekendobbelstenen (150 stuks)
Set bestaat uit 150 geruisloze rekendobbelstenen in 5 verschillende kleuren. 
Perfect te gebruiken bij allerlei tel-oefeningen. 
Roze (1,2,3,4,5,6)
Blauw (2,4,6,8,10,12)
Geel (1,3,5,7,9,11)
Groen (14,16,18,20,22,24)
Wit (+,-,x,÷,½,x2)
111800  Nexus rekendobbelstenen (150 stuks) € 59,00

6 574102

Capi Telkralen
Een rekenspel tot en met 10 waarbij kinderen voorwerpen tellen die op kaart 
zichtbaar zijn. De 6 meegeleverde fotokaarten zijn levensecht en met thema’s uit 
het dagelijkse leven. Bij elk gevonden thema mag het kind een kraaltje plaatsen op 
de standaard. Indien de opdracht is voltooid volgt een zelfcontrole.

Inhoud:
6 fotokaarten, 6 opdrachtkaarten, 50 kralen, massief houten standaard. 
Formaat kist: 39 x 25 x 6,5 cm (l x b x h).
001805  Capi Telkralen per set € 89,50
001806  Extra standaard €12,50 
001807  Extra set kralen € 9,95

Rekenvaardigheid
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Kralensnoeren
De kralensnoeren hebben tot doel het (in)oefenen van getal structuren van 
de getallen tot 20/100, het oefenen van gestructureerd tellen tot 20/100 
en het oefenen van het optellen en aftrekken tot 20/100. Er is een klassikale 
uitvoering t/m 100 waarmee wordt gewerkt met een tien-structuur door gele 
en blauwe kralen te gebruiken. De kralen zijn 1 cm breed waardoor je ook 
makkelijk een omtrek kan meten.

Kralensnoer individueel tot 20
Bevat 10 gele en 10 blauwe kralen met 2 koorden.
113103  Kralensnoer individueel tot 20  

€ 6,95 | Bij 10 stuks à € 6,50 | bij 30 stuks à € 5,95

Kralensnoeren
112100  Kralensnoer klassikaal tot 100  

€ 21,50 per stuk | Bij 10 stuks à € 20,50 | Bij 30 stuks à € 19,50
112102  Kralensnoer individueel tot 100  

€ 8,50 per stuk | Bij 10 stuks à € 7,95 | Bij 30 stuks à € 6,95

Getallen lijnen met wasknijpers
Opeenvolgende getallen vormt een sterk visueel inzicht. Deze uitgebreide set bevat 22 gekleurde 
wasknijpers die door de draad geregen kunnen worden, 2 x 3 meter koord om kaartjes aan te 
hangen, 15 blanke beschrijfbare kaartjes en 84 bedrukte kaarten verdeeld in breuken, decimalen, 
procenten, geschreven getallen tot 20 (in het Engels), voorgedrukte getallen tot 20. Allemaal 
netjes verpakt in kunststof transparante bak met deksel.
111700  Getallen lijn met wasknijpers € 95,00

Nexus Rekenmachine Junior | tweeregelig
Tweeregelige rekenmachine, waarbij de uitkomst van de 
som wordt getoond terwijl de opdracht zichtbaar blijft. 
Rekenmachine met extra grote toetsen en een groot, duidelijk 
9-cijferig afleesvenster. Dual Power.
452222  Nexus Rekenmachine Junior | tweeregelig € 6,95
452000  Klassenset Rekenmachine junior | tweeregelig  

(30 stuks inclusief opbergbak) € 199,95

112100

112102

112103
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50 =50
40+10 =50
30+20 =50
20+30 =50
10+40 =50

50+50 =100
40+40+20 =100
30+30+30+10 =100
20+20+20+20+20  =100

Weegschaal 2KG
Een balans met een capaciteit van 2KG, gemaakt van gerecycled plastic. Ideaal om te 
experimenteren met het vergelijken en wegen van verschillende voorwerpen. Set bestaat uit: 
tafel balans 2KG, 1000 gewichten kubussen die aan elkaar gelinkt kunnen worden, 2x2 liter 
maatbekers, 9 lege kubussen die gevuld kunnen worden met diverse materialen.
E22013 Weegschaal 2kg per set €159,00

Tel-slangen
Leuke set van 30 stevige matten met verschillende tientallen erop.  
Door deze aan elkaar te leggen kun je sommen maken op een speelse manier.
De matten hebben nummers van 10 tot en met 50 en zijn wisselend in lengte.
E31000 Tel-slangen (set van 30 matten) per set € 79,50

Rekenvaardigheid
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Telraam | 100 kunststof kralen
Opgebouwd in een 10- structuur. Afmeting: 25 x 17 x 4,5 cm
E22002  Telraam | 100 kralen per stuk € 10,75 
 Bij 10 stuks € 10,25 p/st
 Bij 30 stuks € 9,75 p/st

Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen 
Het individuele rekenrek van 0 t/m 20. Bevat 2 stangen van 10 kralen in een 
10 -structuur. Formaat 24x3x6 cm
E22001  Rekenrek individueel (10 rode en 10 blauwe kralen) per stuk € 5,95
 Bij 10 stuks € 5,65 p/st
 Bij 30 stuks € 5,35 p/st

Rekenrek individueel | 20 kunststof kralen 
Het individuele rekenrek van 0 t/m 20. Bevat 2 stangen van 10 kralen in een 
5-structuur. Formaat 24x3x6 cm
E22011  Rekenrek individueel (2x 5 blauwe en 2x 5 rode kralen) per stuk € 5,95
 Bij 10 stuks € 5,65 p/st
 Bij 30 stuks € 5,35 p/st

Telraam | 100 kunststof kralen
Opgebouwd in een 5-structuur. Afmeting: 25 x 17 x 4,5 cm.
E22012  Telraam | 100 kralen per stuk € 10,75 
 Bij 10 stuks € 10,25 p/st
 Bij 30 stuks € 9,75 p/st

Splitsbox klassikale set
Splitsbox is een leer- en hulpmiddel bij de splitsoefeningen 
tot 20. Afmeting: 12,5x7,5x1,5 cm. Deze splitsboxjes hebben 3 
compartimenten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden 
geopend. Sluit 1 of 2 deksels en leer optellen en aftrekken. Open 
de deksels en bekijk de  resultaten. Zelfcontrole is mogelijk.
E22004  24 splitsboxen in kunststof opbergkoffer en 100 reserve 

ballen met handleiding.  € 119,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW58 59Catalogus 2017 - 2018
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MAGNETISCH!

Nexus magnetische timekeeper  (klassikaal)
De Nexus magnetische timekeeper geeft exact de tijdsduur voor een bepaalde activiteit 
aan. Dankzij de blauwe schijf is kun je precies zien hoeveel tijd er nog over is. Hierdoor 
leren kinderen bewuster omgaan met een tijdsspanne. Door de magneet aan de achterzijde 
kan de timekeeper op ieder metalen ondergrond worden vastgemaakt, maar heeft ook een 
uitvouwbare standaard aan de achterzijde om hem op een tafel te plaatsen.
904002  Nexus magnetisch timekeeper € 39,95

Met uitvouwbare 
standaard aan 

achterzijde

Draai aan de knop 
en zie hoe de tijd 

verstrijkt 

Houd de tijd in 
de gaten!

Tijd en Planning
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MAGNETISCH!

MAGNETISCH!
Leerlingenklokjes/ Timers digitaal (set van 3 stuks)
Deze leerlingenklokjes/timers digitaal geven de exacte tijdsduur aan voor een 
bepaalde activiteit. Om terug te tellen stel je de gewenste tijd in en druk je op 
START/STOP. Er gaat een kort alarm af wanneer de tijd om is. Om op te tellen 
druk je op START/STOP en de timer telt tot 99 minuten en 59 seconde. Ze 
hebben een magnetische achterkant waardoor ze makkelijk te plaatsen zijn op 
een willekeurige stalen ondergrond. Afmeting: 9 cm x 5 cm x 2 cm
904004  Leerlingenklokjes/Timers digitaal (set van 3 stuks) € 39,50  

Bij 10 sets (klassenset) € 35,00  per set 

Leerlingenklokjes/ Timers analoog (set van 3 stuks)
Een draai aan de buitenste ring om op de minuut nauwkeurig de gewenste 
periode in te stellen. Het aftellen is net als bij een eierwekker. Door het gekleurde 
vlak kunt u zien hoeveel tijd al verstreken is (wit) en hoeveel minuten er nog over 
zijn (blauw).Door de magnetische achterkant zijn deze timers ideaal om op een 
metalen whiteboard te plaatsen. Doorsnede 8 cm. Werkt ZONDER batterijen.
904003  Leerlingenklokjes/Timers (set van 3)  € 39,50 

Bij 10 sets (klassenset) € 35,00 per set

1-2-3 Klokkijken in het Engels
Een educatieve klok die het klokkijken voor kinderen in het Engels een 
stuk eenvoudiger maakt. Deze oefenklok gaat uit van een 3 stappen 
principe waarin het kind duidelijk, snel en begrijpelijk klok leert kijken. 
Leer de kinderen via het 3 stappen principe de Engelse tijd. Door de wijzers 
te volgen kan het niet meer fout met de begrippen “minutes past” en     
“minutes to” the hour. De klok is stevig en heeft een doorsnede van 35 cm. 
De klok is uitermate geschikt voor VTTO scholen en voor reguliere scholen 
die een aanvulling zoeken voor hun Engelse lessen.
211101 1-2-3 klokkijken in het Engels € 49,50

Nexus Duo-Klok
Een echt werkende combinatieklok: zowel analoog als digitaal (12- en 24-uurs aanduiding) 
en loopt volledig synchroon. In standaardmodus wordt door beide klokken dezelfde en 
de enige juiste tijd aangegeven. Druk op de rode knop voor de rode uurwijzer en/of op de 
blauwe knop voor de blauwe minutenwijzer. De wijzers draaien razendsnel naar het door 
u gewenste tijdsbeeld. Onmiddellijk en automatisch past de digitale voorstelling zich aan. 
Ideaal voor het leren lezen van de verschillende kloktijden, waarbij de afdekplaat zeer handig 
is. Deze afdekplaat glijdt over een gleuf moeiteloos heen en weer tussen analoog en digitale 
voorstelling. Kenmerken: De klok kan opgehangen, of met de tafelstandaard staand, gebruikt 
worden. Afmeting: 30 x 21 x 5 cm.
Samenstelling: Klok, afneembare afdekplaat, tafelstandaard.
Batterijen: 2xAA (niet bijgesloten)
904001  Nexus Duo-Klok  € 99,00 

Scan hier voor de 
instructie video van 
de klok

Alle prijzen zijn inclusief BTW60 61Catalogus 2017 - 2018
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Weerkalender
Welke 4 seizoenen kan je noemen, de dag van de week, de maand? 
Is er neerslag, wind, bewolking, is het warm? En welke kleding 
trekken we aan. Dit zijn vragen die aan de kinderen gesteld 
kunnen  worden door middel van de weerkalender. Geef per 
toerbeurt een kind de beurt om de weerman of weervrouw te 
kunnen spelen voor de klas, thuis kan dan via krant, internet of tv 
de weersvoorspelling voor de volgende dag bekeken worden.
Doel: Bewust maken van het weer en de jaargetijden, uitbreiding 
woordenschat.   

Tijdset 
Grote tijdset met tijdslinialen en beschrijfbare 
opdrachtkaarten. De opdrachtkaarten worden gebruikt 
i.c.m. de tijdslinialen. Hiermee wordt in kaart gebracht wat 
de verstreken tijd is. De verstreken tijd kun je vervolgens 
weergeven op de meegeleverde opdrachtkaarten.
De opvouwbare tijdslinialen hebben een 24-uurs aanduiding. 
Deze linialen helpt kinderen het begrip van verstreken tijd te 
begrijpen en duidelijk weer te geven op de linialen.

Inhoud: 10x A4 beschrijfbare tijds-opdrachtborden, 1x A3 
leerkrachtenbord, 10 klok-linialen (opvouwbaar) en met 24-
uurs aanduiding.
810005 Tijdset compleet € 189,00

Leeftijd: 4 jaar en ouder
Set bestaat uit:
4 kleding kaarten
3 neerslag kaarten
4 wind kaarten
5 lucht kaarten
4 temperatuur kaarten
En de weerkalender, klittenband en een afwisbare stift verpakt in polybag
Afm. 69 x 49,5 cm

10004 Weerkalender Nederlands met accessoires € 49,50

Tijd en planning
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Time Timer Plus
Dit model heeft transparant venster waarmee de rode schijf wordt 
beschermd. Instelbaar d.m.v. een knop aan de voorzijde, optioneel 
geluid, instelbaar geluidsvolume, geruisloze werking, geen getik, 
grote cijfers, afmeting 14x18 cm. Gaat tot 60 minuten.
JAC5025  Time Timer Plus zwart € 54,95
JAC5030  Time Timer Plus wit € 54,95

Time Timer Mod
Deze unieke Time Timer kenmerkt zich door een verwisselbare (siliconen) hoes. De bekende rode schijf wordt beschermd door een transparant venster. Door 
de geruisloze werking (geen getik) en het optioneel in te stellen geluidssignaal is deze Time Timer uitermate geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes. 
Met de gecentreerde bedieningsknop kan de rode schijf gemakkelijk worden ingesteld. De Time Timer MOD wordt standaard geleverd met een donkergrijs 
hoesje. Het donkergrijze hoesje kunt u eenvoudig vervangen door een hoesje in een vrolijke kleur. De gekleurde hoesjes worden separaat verkocht.
Jac5026  Time Timer Mod donkergrijs € 47,95
Jac5027BE  Hoesje voor Time Timer mod fuchsia € 9,25
Jac5027BL  Hoesje voor Time Timer Mod blauw € 9,25
Jac5027GR  Hoesje voor Time Timer Mod groen € 9,25

Time Timer
3 verschillende maten time timers. Allemaal met 
geruisloze werking en een optioneel eindsignaal (aan/uit). 
Werkt op 1 AA alkaline batterij (niet bijgesloten).
JAC 500 Time Timer Large (30x30 cm) € 68,50
JAC5008 Time Timer Medium (18x18 cm) € 51,50
JAC 5007 Time Timer Pocket (7,5x7,5 cm) € 45,50
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MAGNETISCH!

Dry Erase Board voor Time Timer MOD
Schrijf een tekst of plaats een afbeelding op het Dry Erase Board 
en maak zo het gebruik van de visuele Time Timer MOD nog 
effectiever. Gebruik het Dry Erase Board als agenda of schrijf 
er tijdslimieten op om taken, teamwerk en activiteiten op tijd te 
houden. Afmeting: 20x20 cm. Uitwisbare stiften en Time Timer 
MOD niet meegeleverd.
JAC5028 Dry Erase Board voor TimeTimer MOD € 19,95

Time timer lege kaarten 5 stuks medium 18 x 18 cm
Vooral voor jonge kinderen is dit een uitstekend hulpmiddel. Op de 
Time Timer blanco kaart bent u vrij om een eigen tijdsaanduiding 
aan te geven bijvoorbeeld door middel van pictogrammen. Ook is het 
mogelijk om met een uitwisbare stift op de blanco kaart te schrijven. 
Hierdoor kunt u met eigen fantasie invullen hoe u het verloop van tijd 
wilt aanduiden. De kaarten worden geleverd in een set van 5 stuks.
Jac5005  € 8,95

De Time Timer Magnetic Pictogram Kit
Is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel voor kinderen die iets meer 
ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Het gebruik 
van pictogrammen is het meest effectief in combinatie met een Time 
Timer. De pictogrammen kunnen helpen de zelfstandigheid te vergroten 
en een besef van tijd te ontwikkelen tijdens allerlei dagelijkse bezigheden, 
zoals aankleden, persoonlijke hygiëne, spelen, school en diverse andere 
activiteiten. 
Inhoud:
• 35 magnetische pictogrammen zonder tekst
• 35 magnetische Time Timer pictogrammen
• 1 x magnetische deurhanger
• 1 x uitwisbare stift
JAC5060 Time Timer Magnetic Pictogram Kit € 39,50

Tijd en planning
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Copy this pattern onto the Peg Board
Pattern Cards

Copy this pattern onto the photocopied dots work card by making a circle around the dots
Pattern Cards – Copy this pattern onto the Link & Lace Board

Copy this pattern onto the photocopied dots work card using circles and lines

Pattern Cards - Copy these patterns onto the Chalkboard

Waarom is een goed handschrift zo belangrijk?
Een goed handschrift is een manier om te communiceren, net als praten. Sommige mensen noemen het “de taal van 
de hand”. Het is een manier om uiting te geven aan gedachten en ideeën, en een manier om te communiceren met 
anderen. Al de producten uit het Peg to Pen concept zijn ontwikkeld in samenspraak met de specialisten van de “ 
National Handwriting Association” uit Engeland.
 

Meer weten? Kijk op www.nha-handwriting.org

Stap 1: Reuze insteekbord

 Stap 4:  Werkkaarten met  
driekantige viltstiften

 Stap 5: Potlood & Papier  Stap 6: pen & Papier

 Stap 2: Het Link& Lace bord  Stap 3: Het schrijfbord

Peg2Pen 
 Schrijfconcept

Patronen maken • Repeteren • Voorwaartse progressie

Vernieuwend schrijfconcept dat helpt bij 
de ontwikkeling van de juiste pengreep.

Deze werkkaarten zijn te downloaden via : www.capi-education.com
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STAP

1

Reuze insteekbord 
Voordat kinderen leren schrijven is het belangrijk dat ze een juiste pengreep 
aanleren. Hiervoor is het Reuze insteekbord ontwikkeld. Met de grote 
insteekparels leren de kinderen spelenderwijs de juiste vingergrip. Voor 
het vasthouden en het induwen van de pegs in het bord moeten kinderen 
hun kracht doceren. Dit oefent de juiste vinger- en handspieren. Maar door 
de kracht die gebruikt wordt zijn kinderen zich ook meer bewust van hun 
vingerhouding (pengreep).Ze leren patronen naleggen met de meegeleverde 
voorbeeldkaarten. Lijnen en vormen leiden tot letters en cijfers. De pegs 
zijn stapelbaar en kunnen daardoor als telmateriaal worden gebruikt. TIP: de 
patronen op het bord kunnen op papier worden nagetekend. Zeer geschikt 
voor oudere kinderen die nog steeds problemen hebben met een juiste 
pengreep. Kaart 1-11 oefent het richtingsgevoel en de positie in de ruimte. 
Verticaal, horizontaal en diagonaal. Elke lijn heeft zn eigen kleur. Kaart 12-24 
oefent de basisvormen. Vierkanten, rechthoeken en driehoeken.  
Inhoud: Peg Board 40 x 40 cm, voorbeeldkaarten 24 x 25 cm, 100 reuze 
insteekparels in 10 kleuren en A4 met instructie.
907015 Reuze insteekbord, per set € 79,00

28cm

STAP

2
Nexus Link & Lace
De tweede stap binnen het ‘Peg to Pen’ principe is het Link 
and Lace rijgbord. Dit unieke concept is de vervolgstap op 
het voorbereidend schrijven.De leerling klemt met behulp 
van een driekantige pen de rijgveter in het rijgbord.De 
rijgveters hebben dezelfde kleuren als de insteekparels uit 
het reuze insteekbord. De 4 rijgborden kun je aan elkaar 
koppelen tot één groot bord. Dit geeft mogelijkheden 
voor groepsactiviteiten. De insteekparels worden bij 
voorkeur met de dominante hand in het bord gestoken. Het 
overpakken van minder dominante hand naar dominante 
hand is een belangrijk onderdeel in het ontwikkelproces.
Inhoud: 4 rijgborden 28 x 28 cm, 4 driekantige pennen, 
40 rijgveters in 10 kleuren en A4 met instructie.  
907016 Link en Lace Rijgbord, per set € 68,95

Link & Lace reserve onderdelen
907017 Link & Lace driekantige pennen - pak van 12 stuks  € 9,95
907018 Extra set veters - 20 x 50 cm & 20 x 100 cm  € 12,50

Nexus driekantige whiteboard stiften
208001  Doos van 72 stuks – zwart € 39,95
208002  Doos van 72 stuks – rood € 39,95
208003  Doos van 72 stuks – blauw € 39,95
208004  Doos van 72 stuks – groen € 39,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW64 65Catalogus 2017 - 2018
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HB driekantige Jumbo potloden
103049 Doos van 144 stuks   € 49,50 

9.6 mmHB

STAP

5

STAP

4

Driekantige viltstiften
Binnen het ‘Peg to Pen’ concept wordt de voorkeur gegeven aan driekantige 
viltstiften. Etui van 10 kleuren- Functionele grip- Lange levensduur- 
Uitwasbaar- Diameter 11 mm- Extra dikke kern van 4 mm. Top kwaliteit. 
205000 10 etuis = 100 driekantige viltstiften   € 39,95

Deze werkkaarten zijn te downloaden via : www.capi-education.com

Nexus A4 schrijfborden (whiteboard en krijtbord)
Dubbelzijdig schrijflei voor krijtjes en whiteboard stiften
203600 Set van 30 stuks   € 139,00 

Bordkrijt driekantig Wit & Gekleurd
209650 Wit - doos a 100 stuks  € 14,50 
209750 Gekleurd - doos a 100 stuks  € 14,50 

30
Schrijfborden

STAP

3

STAP

3

Alle prijzen zijn inclusief BTW66 67Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_NL_2016_03_Schrijven_V6_B.indd   66 09-01-17   14:51

Kinderformaat

Nexus driekantige fineliners (blauw/zwart)
Deze driekantige fineliners zijn speciaal ontwikkeld na gebruik van de HB 
driekantige jumbo potloden. Ze zijn er in twee maten en dus een perfecte 
vervolgstap in het schrijfproces.
204001  Doos van 100 stuks zwart, lengte 17 cm € 45,00
204003  Doos van 100 stuks blauw, lengte 17 cm € 45,00
209001  Doos van 100 stuks zwart, lengte 12 cm € 38,95
209003  Doos van 100 stuks blauw , lengte 12 cm € 38,95

Super fineliners
Zeer goede kwaliteit fineliners met grote hoeveelheid 
inkt voor lange levensduur. Droogt niet uit als de dop 
eraf blijft. 
206001 Zwart - doosje van 30 stuks  € 39,50
206003 Blauw - doosje van 30 stuks  € 39,50

Nexus ECO rollerpennen
240000 ECO rollerpennen - doosje van 30 pennen   € 99,00 
240001 Zwart - pak van 300 vullingen € 23,95 
240003 Blauw - pak van 300 vullingen  € 23,95 

STAP

6
STAP

6

STAP

6

Nexus A4 Transparante werk-insteekhoezen 
Transparante beschrijfbare hoezen. Met deze hoezen kun je eenvoudig (schrijf)
opdrachten maken, door gebruik te maken van whiteboard stiften. Na gebruik 
makkelijk schoon te maken met de microfiber doekjes.
906200 Set van 10 werkhoezen in 2 x 5 kleuren  € 29,50 

Microfiber schoonmaakdoekjes
Super handige doekjes voor het reinigen van whiteboarden/    
krijtborden of andere voorkomende schoonmaakklussen op 
school. Door de microfiber vezels blijft de stof en inkt-resten    
achter in het doekje. Uitwasbaar. 
203000 Pak van 30 microfiber doekjes (15x15 cm)  € 24,95 

Alle prijzen zijn inclusief BTW66 67Catalogus 2017 - 2018
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Onderbouwpakket Totaalpakket

Art.Nr Omschrijving Aantal Prijs incl BTW Aantal Prijs incl BTW

907015 Reuze insteekbord 1  € 79,50 1  € 79,50 

907016 Nexus Link& Lace 1  € 68,95 1  € 68,95 

203600 Schrijfbordjes (krijt en whiteboard) 30 stuks 1  € 139,00 1  € 139,00 

209600 Driekantig krijt wit 100 stuks 1  € 14,50 1  € 14,50 

209700 Driekantig krijt gekleurd 100 stuks 1  € 14,50 1  € 14,50 

208001 Driekantige whiteboard stiften 72 stuks zwart 1  € 39,95 1  € 39,95 

205000 Driekantige viltstiften 100 stuks 1  € 39,95 1  € 39,95 

103049 HB driekantige jumbo potloden 1  € 59,00 1  € 59,00 

103501 HB anti slip potloden (72 stuks) 1  € 29,95 1  € 29,95 

204001 Driekantige fineliners zwart of blauw (204003) (100 stuks) 1  € 45,00 

240000 Nexus Eco Writer (doos van 30 stuks) 1  € 99,00 

240001 Cartridges voor Eco writers (300 stuks blauw) 1  € 23,95 

240002 Cartridges voor Eco writers (300 stuks zwart  € 23,95 

206001 Nexus handwriter met super zachte punt zwart of blauw (206003) 1  € 49,00 

203000 Micro fiber doekjes (klassenset 30 stuks) 1  € 24,99 2  € 49,98 

906200 A4 werkhoezen beschrijfbaar (10 stuks) 2  € 59,00 

907017 Extra set van 12 driekantige werkpennen 1  € 11,95 1  € 11,95 

907018 Extra set van 40 gekleurde veters (10 kleuren) 1  € 11,95 1  € 11,95 

€ 534,19 € 859,08

Alle prijzen zijn inclusief BTW68

Schrijven

260200  Van € 859,08 voor € 675,00
Totaalpakket

Voor 

€ 675,-

Van 
€ 859,08

Voor 

€ 450,-

Van 
€ 534,19

260300 Van € 534,19 voor € 450,00
Onderbouwpakket
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HB Driekantige Jumbo potloden
Speciaal ontwikkeld voor het leren schrijven van het jonge kind. Door het grote 
formaat en de driekantige grip wordt direct de juiste schrijfhouding aangeleerd.
103049  Doos van 144 stuks € 49,50

9.6 mm

Schrijven

Alle prijzen zijn inclusief BTW70 71Catalogus 2017 - 2018
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6.9 mm

HB Zeskantige potloden
Ongelakte zeskantige potloden in een grosverpakking.
103400  Doos van 144 stuks € 29,95

Eco-Rollerpennen
Door de ergonomische driekantige greep bevordert deze pen 
een goed handschrift. De rollerpennen zijn navulbaar met blauw 
of zwartschrijvende inktpatronen en heeft een schrijfdikte van 
0,7mm. De instant drogende inkt laat geen inktvlek achter bij 
kinderen met een aarzelende schrijfsnelheid. Geschikt voor zowel 
rechts- als linkshandigen. In de pen is ruimte voor een naamplaatje 
en wordt standaard geleverd met 1 vulling.
240000  Eco-rollerpennen – doos van 30 stuks € 99,00
240001  Eco-rollerpen inktpatronen blauw – 300 stuks € 23,95
240003  Eco-rollerpen inktpatronen zwart – 300 stuks € 23,95

Schrijven

Alle prijzen zijn inclusief BTW70 71Catalogus 2017 - 2018
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Kinderformaat

Uitwisbare gelpennen
Ideale pen voor de beginnende schrijver. Eenvoudig 
uitwisbaar door de gum aan uiteinde van de pennen. 
Deze uitwisbare pennen hebben een rubber grip en 
verkrijgbaar in 4 kleuren, doosje van 48 stuks.
230001  Zwart € 69,75
230003  Blauw € 69,75
230004  Groen € 69,75
230006  Roze € 69,75

Super fineliners
Deze soepel schrijvende kwaliteits balpennen zijn gevuld met veel inkt voor 
extra lange levensduur. De dop kan voor een langere periode van de pen gelaten 
worden zonder dat de pen uitdroogt. 
206001  Zwart- doosje van 30 stuks € 39,50
206003  Blauw- doosje van 30 stuks € 39,50

Nexus driekantige fineliners (blauw/zwart)
Deze driekantige fineliners zijn speciaal ontwikkeld na gebruik van de HB 
driekantige jumbo potloden. Ze zijn er in twee maten en dus een perfecte 
vervolgstap in het schrijfproces.
204001  Doos van 100 stuks zwart, lengte 17 cm € 45,00
204003  Doos van 100 stuks blauw, lengte 17 cm € 45,00
209001  Doos van 100 stuks zwart, lengte 12 cm € 38,95
209003  Doos van 100 stuks blauw , lengte 12 cm € 38,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW72 73Catalogus 2017 - 2018
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Nexus driekantig schoolbordkrijt wit| stofvrij
Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel 
waardoor het niet breekt.
209650  Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes) €  14,50

Nexus driekantig schoolbordkrijt gekleurd| stofvrij
Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel waardoor het 
niet breekt.
209650  Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes) € 14,50
 

Nexus A4  schrijfborden (krijtbord/whiteboard)
Dubbelzijdige schrijflei voor krijtjes en whiteboard stiften.
203600  Per set van 30 stuks € 139,00

Nexus Eco-Navulbare whiteboard stiften
Navulbare whiteboard stiften met beitel en ronde punt. Door de doorzichtige 
huls zie je direct hoeveel inkt je nog over hebt en kun je de pen eventueel 
personaliseren. 
207001  Eco- navulbare whiteboard stiften- ronde punt, 10 stuks € 8,95
207002  Eco-navulbare whiteboard stiften – beitel punt, 10 stuks € 8,95

207011  Inktpatronen zwart- doosjes van 10 stuks € 5,95
207012  Inktpatronen rood- doosjes van 10 stuks € 5,95
207013  Inktpatronen blauw- doosjes van 10 stuks € 5,95
207014  Inktpatronen groen- doosjes van 10 stuks € 5,95

Schrijven
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Nexus driekantige whiteboard stiften
208001  Doos van 72 stuks – zwart € 39,95
208002  Doos van 72 stuks – rood € 39,95
208003  Doos van 72 stuks – blauw € 39,95
208004  Doos van 72 stuks – groen € 39,95

Nexus whiteboard stiften rond
201591  Doos van 12 stuks – zwart € 10,95
201591  Doos van 12 stuks – rood € 10,95
201591  Doos van 12 stuks – blauw € 10,95
201591  Doos van 12 stuks – groen € 10,95

Nexus A4 transparante werk-insteekhoezen
Beschrijfbare hoezen met whiteboard stiften. Deze kunnen 
gebruikt worden om schrijfoefeningen te maken, op te 
tekenen etc. set van 10 stuks in 5 kleuren
906200  A4 Insteekhoezen – set van 10 stuks € 29,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW74 75Catalogus 2017 - 2018
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Magnetisch whiteboard 
Magnetisch whiteboard in hoogte verstelbaar en kantelbaar. Hierdoor
ook geschikt voor kinderen en te gebruiken als magnetische tafel. Stevig metalen 
frame met rubber vloerbeschermers. Bovenaan zit nog een clip voor het plaatsen 
van een flipoverblok. Afmeting whiteboard 60x90 cm
220000  Magnetisch Whiteboard € 139,95

Nexus whiteboard leerkracht met handvat
Het bord heeft een magneethoudend geëmailleerd stalen 
schrijfoppervlak en een stijlvol aluminium profiel met kunststof 
hoeken. Het bord inclusief lijst is uitgevoerd in de maat 
60x45cm. 
 203500  Whiteboard leerkracht met handvat € 21,50

Nexus A4 dubbelzijdig whiteboard met 
schrijflijnen
Deze dubbelzijdige en magneethoudende whiteboarden hebben 
voorbedrukte lijnen aan één zijde van het board. De okergele 
kleur zorgt voor een betere leesbaarheid.
203092  A4 dubbelzijdig whiteboard met schrijflijnen € 12,50

Nexus Microvezel doekjes
Handige doekjes van 15x15 cm om o.a whiteboard mee 
te reinigen. Maar ook bruikbaar voor alle voorkomende 
schoonmaakklussen op school.
203000  Set van 30 stuks € 24,95

Schrijven
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Beschrijfbare dobbelstenen groot  
Formaat 12x12 cm
111804  Voordeelset van 4 stuks € 99,00 

Beschrijfbare dobbelstenen groot (12x12 cm)
111802  Per stuk kleur assorti geleverd € 29,95

Beschrijfbare dobbelstenen in 4 kleuren
Met deze set van 12 beschrijfbare dobbelstenen kun je met whiteboard stiften 
allerlei oefeningen doen. Set bestaat uit 3 rode, 3 blauwe, 3 groene en 3 roze 
dobbelstenen. Gemaakt van rubber voor geruisloos dobbelen.  Afmeting 5x5 cm

111803  Set van 4 stuks, 5x5 cm € 24,50 111805  Set van 12 stuks, 5x5cm € 69,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW76 PBCatalogus 2017 - 2018
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Creatief  
en expressie

Nexus super zachte driekantige kleurpotloden
103600  Doos met 12 driekantige potloden en slijper € 8,95

Nexus super zachte driekantige potloden  
klassenset (144 stuks)
103610   Kunststof opbergbak met vakverdeling en 144 driekantige potloden 

en 12 slijpers € 109,75

5.8 9.6 mm

5.8 9.6 mm
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Creatief en expressie
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Nexus Jumbo kleurknotsen assorti,  
doorsnede 1 cm met extra dikke stift van 5 mm
103300  Doos met 12 jumbo kleurknotsen € 6,85
103310   Kunststof opbergbak met vakverdeling en  

144 kleurknotsen in 12 kleuren € 89,50

Nexus Schoolkleurpotloden,  
doorsnede 0,7 cm met stift van 3 mm
103025  Doos met 12 kleuren € 2,95
103030   288 kleurpotloden in kunststof opbergbak met deksel € 89,50

3.3 6.9 mm

5 9.6 mm

5 9.6 mm

2.9 6.9 mm

Nexus Jumbo kleurknotsen per kleur,  
doorsnede 1 cm met extra dikke stift van 5 mm
103300  BLK- Zwart
103300  DBL - Donkerblauw
103300  DBR - Donkerbruin
103300  DGR - Donkergroen
103300  FL - Vleeskleur
103300  LBL - Lichtblauw
103300  LG - Lichtgroen
103300  O – Oranje
103300  PI – Roze
103300  PUR – Paars
103300  R – Rood
103300  Y – geel
Per dozijn   € 6,85

Nexus driekantige kleurpotloden in  
kartonnen opbergdoos 144 stuks
103500  Doos met 12 x 12 kleurpotloden € 37,50

103030
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Nexus driekantig schoolbordkrijt wit| stofvrij
Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel 
waardoor het niet breekt.
209650  Doosje van 100 stuks (10x 10 doosjes)  € 14,50

Nexus driekantig schoolbordkrijt gekleurd| stofvrij
Door de driekantige grip rolt dit krijt niet gemakkelijk van de tafel 
waardoor het niet breekt.
209750  Assortie kleuren - Doosje van 100 stuks (10x10 doosjes)  € 14,50

ELS 3 in 1 Reuze potloden
Unieke set 3 in 1 potloden worden geleverd in 12 heldere kleuren en 
hebben meerdere mogelijkheden. Door de potloden een beetje nat te 
maken functioneren ze als waterverf maar ze kunnen ook als waskrijt of 
gewone potlood worden gebruikt. 
E60300  12 top kwaliteit 3 in 1 potloden, set van 12 kleuren € 16,50

Nexus Reuze potloden metallic
Prachtige set reuze potloden met de kleuren goud, zilver, brons, 
rood, blauw en groen.
E60500  12 Reuze metallic potloden in 6 kleuren € 16,50
E60600  108 Reuze metallic potloden in 6 kleuren.  

Netjes verpakt in kunststof bak met deksel € 149,00
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Nexus driekantige oliekrijtjes schoolset 288 stuks
102008  Doos met 24 kleuren € 65,00

Jumbo olie krijtjes
Geschikt voor vrijwel elke ondergrond, glad en ruw papier, hout en 
stof. Fantastisch kleurafgifte waardoor je ook de kleuren kunt mixen, 
stencilen en vormen in graveren.
E62000  Per dozijn met 12 kleuren € 8,95

Stencilling
Scratch Board

Water Resist
Printing

Reuze Aquarelkrijt
Top kwaliteit aquarelkrijt met een goede hechting op bijna 
alle ondergronden. Zoals papier, karton, glas etc. Prima om 
kleuren te mixen of te stencilen maar ook om met behulp 
van een waterpenseel kun je met deze krijtjes verven. 
101100  Reuze Aquarelkrijt set van 12 kleuren € 19,75

Top Quality
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Nexus Driekantige jumbo viltstiften
Hoge kwaliteit viltstiften met driekantige grip voor betere schrijfhouding. 
Set bestaat uit 100 viltstiften (10 etuis van 10 stiften).
205000  set van 100 driekantige viltstiften € 39,95

Driekantige viltstiften voor betere grip
E61000   Set van 12 driekantige viltstiften in plastic opbergdoos € 3,95

4 11 mm

Nexus verfpennen
• Uitwasbare inkt
• Verfpennen voor langdurig gebruik door vol reservoir aan inkt
• Synthetische punt voor mooie afwerking.
Te gebruiken op glas, karton, porselein etc.
708100 Nexus verfpennen 12 stuks € 17,50
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Nexus Viltstiften bakjes
Set van 10 bakjes in 10 kleuren die aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
708000  Set van 10 kleuren € 14,50

Metallic Stiften
Deze stiften zitten tussen een stift en een penseel in. 
Door de metallic kleuren krijg je wonderschone effecten. 
Set bestaat uit 60 stiften in 6 kleuren.
708200  Set van 60 metallic stiften in 6 kleuren € 65,00

Jumbo uitwasbare mega stiften
Set van 2 x 6 kleuren met brede punt voor groot bereik.
74000  Jumbo uitwasbare stiften € 49,75
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Nexus driekantige rubber penselen
Set van 30 rubber penselen in 3 verschillende maten en drie kleuren. 
Rood=small/geel=medium/blauw-= large
703300  Set van 30 rubberen penselen € 62,50

Nexus rubberen penselen dubbelzijdig
Set van 12 dubbelzijde rubberen penselen in 3 maten. 
Te weten: nr.10, nr.14 en nr.18
E63000  Dubbelzijdige penselen € 49,75

13 mm

Reuze grip penselen (driekantig)
Met deze set van 12 driekantige reuze penselen kan ieder kind beginnen 
met verven. De speciaal ontwikkelde grip stimuleert al op jonge wijzen het 
voorbereidende schrijven. 
E64000  Reuze grip penselen set van 12 stuks € 55,00

Nexus jumbo penselen rond
Set van 30 penselen van fijn varkenshaar, goed geperst in zwaar 
vernikkelde huls. Geschikt voor olie-en plakkaatverf. 
707021  Set van 30 penselen € 29,75
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Nexus Rubber Penselen
Deze rubberen penselen of carvers zijn geschikt voor zowel verf- als 
modelleertoepassingen. Met de zachte rubberen punten in 5 verschillende 
vormen kun je met de carvers diverse soorten verf een structuur geven. De 
carvers zijn ook heel handig om klei te modelleren en te bewerken. Ze zijn 
gemakkelijk schoon te maken door ze onder de kraan af te spoelen.
709040  Set van 25 penselen in 5 vormen € 49,50

Nexus anti knoeipotten
Set van 30 anti knoeipotten in 6 verschillende kleuren.
709020  Set van 30 anti-knoiepotten € 39,95

Nexus Ruber penselen breed
709030  Set van 12 stuks in de maten small, medium en large € 19,95

Nexus Reuze Stempelkussens
Mooi, groot stempelkussen dat groot genoeg is om een afdruk te maken 
van een stuk fruit, een blad, een kinderhand kortom allerlei voorwerpen.
Kenmerken: Met uitwasbare inkt. Afmeting: Ø 15 cm.
703000  Set bevat 6 kleuren € 29,95

Nexus waterverfblokjes
Set van 12 puur pigment waterverfblokjes. Met deze intensieve 
kleuren maak je de mooiste creaties. 
707000  Set van 12 kleuren € 12,75

Nexus Driekantige waterverfpenselen in 3 maten
Deze set van 90 waterverf penselen hebben een driekantige grip voor een 
betere schrijfhouding. De set bestaat uit de meest gebruikte maten te weten: 
30 penselen nr. 2, 30 penselen nr.6 en 30 penselen nr.10
707076  Set van 90 penselen in 3 maten € 99,00
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Nexus Verf-/Klei Vormenset 
Een uitgebreide set van 24 verschillende vormen om mooie klei en verfcreaties 
mee te maken.
710000  Nexus verf-/kleiset 24 delig € 69,95
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Nexus verf-/Klei Rollers en Stempels
Een uitgebreide set van 34 stuks rollers en stempels
710500  Nexus Verf-/Klei rollers en stempels € 89,00

Nexus Kerst decoratie set
Met deze set kun je 3 leuke kerstcreaties 
maken. Set bevat 14 x 46 cm strips en 6 kleine 
strips, 12 pom-poms en 4 ogen.
703500  Nexus kerst decoratie set € 12,50

Nexus Puppy Set 
Leuke set om 3 verschillende hondjes van te 
maken. Set bevat 18 strips chenille draad,  
3 kleine neuzen en 6 ogen.
703400  Nexus Puppy set € 12,50

CAPI_Catalogus_NL_2016_04_Creatief_Expressie_V6.indd   87 11-01-17   12:58



Alle prijzen zijn inclusief BTW88 89Catalogus 2017 - 2018

Nexus Form & Dry
Deze zachte modeleerklei is perfect voor jonge kinderen. Door de zachte 
structuur zeer eenvoudige te bewerken. Er zitten 4 kleuren in een emmer die 
makkelijk te mixen zijn. Nadat je er een leuke vorm van hebt gemaakt kun je 
ze laten drogen waardoor er een foam-achtige creatie ontstaat. Deze kun je 
eventueel weer heel leuk bewerken met kleurstiften.  
400000   Emmer met 4 kleuren  € 49,95

Nexus Sticky Form
Deze korrelachtige modeleer klei is erg 
leuk en eenvoudig te bewerken. De klei 
blijft zacht en door de meegeleverde 
accessoires kun je er leuke gezichtjes 
mee maken.
400001  Nexus Sticky Form € 19,95

Groepsset soft klei in 6 kleuren 
6 potten met klei in de kleuren: rood, geel, blauw, groen, oranje en wit.  
Deze klei is super zacht en dus extra makkelijk te bewerken.  
Iedere pot bevat 4 rollen soft klei.
E68000  Soft klei per set € 65,00
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Nexus krachtige gel sticks 
Super krachtige plakstiften voor het zwaardere plakwerk
804066  Set van 12 krachtige plakstiften 40 gram € 23,95

ELS Krachtige gelsticks 25 grams (met navullingen)
Deze gelsticks zijn net zo sterk als de Nexus 40 gram plakstiften maar 
zijn ook nog eens navulbaar. Hierdoor bespaar je niet alleen geld maar 
ook het milieu. 
E65000  Set van 12 krachtige plakstiften 25 gram € 14,95
E65001  Set van 12 navullingen à 25 gram € 12,95

E65000 E65001

Nexus kleefstrips
Met deze kleefstrips kun je eenvoudig tekeningen en andere 
kunstwerkjes ophangen in je klas. Door een stukje van de kleefstrip af te 
trekken, plak je het zo op iedere vlakke ondergrond. Laat geen strepen 
achter op de muur.
804315  Nexus kleefstrips (40 stuks) per set  € 12,50

Write Fix Lijmpennen
Write fix is een lijmstift in de vorm van een 
pen. Door zijn smalle en zeer krachtige 
lijmpunt geschikt voor het gedoseerd 
aanbrengen van de lijm op iedere ondergrond 
zonder teveel te gebruiken. Verpakt in 
voordeelverpakking van 30 stuks.
804080   Wite Fix lijmpennen set  

van 30 stuks € 39,95

Nexus plakstift wit 35 gram
Sterke lijmende plakstift. Droogt snel en 
transparant op en is uitwasbaar. Verpakt 
per 12 stuks.
804075  Plakstiften wit in doosje  

van 12 stuks 35 gram € 11,95

Nexus junior plakstiften paars 35 gram
Doordat deze plakstiften gekleurd zijn zien de 
kinderen veel beter waar de lijm op het papier zit. 
Hierdoor wordt er minder lijm verbruikt.
Droogt transparant op.
804040  Nexus paarse plakstiften set van 12 stuks  

35 gram € 12,95

CAPI_Catalogus_NL_2016_04_Creatief_Expressie_V6.indd   89 11-01-17   12:59



Alle prijzen zijn inclusief BTW90 91Catalogus 2017 - 2018

Geschikt voor alle 
soorten potloden

Capi onbreekbare en flexibele linialen met maatverdeling
Met deze set van 30 onbreekbare en flexibele linialen kun je moeiteloos een 
omtrek meten van een rond voorwerp. Wordt geleverd in 3 kleuren assorti.
001797  Per set van 30 stuks € 19,95

Puntenslijper duo-model
Set van 24 slijpers met opvangbakje slijpt moeiteloos kleurknotsen en 
driekantige potloden.
103997  doos van 24 duo slijpers € 35,00

Nexus jumbo elektrische potloodslijpers 3 gaats
Deze slijpmachine met zware motor is beveiligd tegen 
oververhitting. Geschikt voor alle soorten en maten potloden, 
zeskantig, driekantige of jumbo potloden. 
Met het verschuifbare plaatje aan de voorzijde verander je de 
grote van de te slijpen potloden. 
Stopt automatisch als potlood geslepen is.
104001  Per stuk € 109,95

Nexus jumbo elektrische potloodslijpers 3 gaats

oververhitting. Geschikt voor alle soorten en maten potloden, 

Met het verschuifbare plaatje aan de voorzijde verander je de 

Los opvangbakje

Door middel van het 
verstelbare schuifje aan 

de voorzijde kunnen 
verschillende potlooddiktes 

worden geslepen

Nexus niettang “walltacker”
307005  Per stuk € 29,50

Nexus niettang universeel
307002  Per stuk € 9,75

Nexus nietjes voor beide 
niettangen
307246  Omdoos van 20 doosjes € 12,50

Universele nietjes (20 doosjes)Wall tacker Niettang
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Standaard met 32 soft grip kinderscharen
Zowel links als rechtshandige soft grip scharen in een houten opzetblok.
619400  Set van 32 scharen € 45,00

Soft grip scharen 25 cm
Grote soft grip scharen om prettig te knippen in o.a. 
karton, papier etc.
619200  Set van 12 grote soft grip scharen € 34,95

Kinderscharen 
Set van 32 kinderscharen in een doosje. Lengte 12,5 cm.
E67032  Kinderscharen 32 stuks per set € 29,50

Presentatiemappen A4
Deze presentatiemap heeft een doorzichtig A4 vak aan de voorzijde om uw presentatie te personaliseren. 
Bevat 20 showtassen die zeer eenvoudig los te halen zijn. Vier kleuren rugetiketten worden meegeleverd.
N650000  Presentatiemap A4 per stuk € 8,95
N650000S  Presentatiemap A4 per 12 stuks € 7,95 per stuk
N650000SS  Presentatiemap A4 per 36 stuks € 6,95 per stuk
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C1149

C1150

Schildersezels 
Kinderen kunnen naar hartenlust hun 
kunstwerkjes maken op papier of direct op de 
transparante platen met vingerverf. Zijn ze 
klaar dan zijn de schildersezels eenvoudig in te 
klappen en op te bergen.

3-zijdige en 6-zijdige schildersezel
3 tot 6 kleine kunstenaartjes kunnen tegelijk werken aan hun kunstwerkje. De schildersezel is voorzien 
van transparante platen, antislippootjes en handige opbergrekjes van draadstaal. De ezel is te plaatsen in 
driehoek- en paneelopstelling. Geschikt voor peuters en kleuters.
De ezel is gemaakt van hoogwaardig materiaal en makkelijk schoon te maken. Na gebruik kan de ezel 
gemakkelijk worden ‘opgevouwen’, waardoor deze weinig plaats inneemt.
Eenvoudig uit te breiden tot 6 panelen. Afmeting: per paneel 59 x 128 x 3 cm.
C1149 3-zijdige schildersezel € 259,00
C1150 6-zijdige schildersezel € 479,00
C1151 bevestigingsmateriaal voor 6-zijdige ezel € 18,50
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Creatief en expressie

Alle prijzen zijn inclusief BTW92 93Catalogus 2017 - 2018

C1162

C1163

C1167

C1171

Geveerde droogrekken
Deze droogrekken zijn uitgerust met een veersysteem. Hierdoor kunnen de rekken netjes 
naar boven open gezet worden. Leverbaar in 2 formaten. Top kwaliteit staal, gemakkelijk 
schoon te maken. De rekken zijn geschikt voor papier van maximaal A2 formaat. Afmeting 
rekje: 61 x 39 cm
Geveerd Droogrek
C1167 20 rekken, 61 x 99 x 54 cm € 255,00
C1171 30 rekken, 100 x 56 x 51 cm € 295,00

Muurdroogrekken
De muurdroogrekken zijn speciaal ontworpen voor montage aan de 
muur. De rekken zijn inklapbaar om nog meer ruimte te besparen. 
Op de rekken kan tot maximaal A2 papier geplaatst worden. 
Leverbaar in 3 verschillende hoogtes. Afmeting rekje: 50 x 39 cm.
Droogrek voor aan de wand
C1160 15 rekken, 50 x 46 x 41 cm € 79,50
C1162 20 rekken, 50 x 41 x 61 cm € 99,95
C1163 Geveerd droogrek, 15 rekken, 60 x 49 x 50 cm € 175,00

Droogrekken
De ontwikkeling van creativiteit bij kinderen is belangrijk. Maar waar moet je naartoe met een stapel druipende kunstwerkjes 
of tekeningen als de kinderen er klaar mee zijn? De oplossing hiervoor zijn onze droogrekken, gemaakt van topkwaliteit staal. 
De droogrekken zorgen ervoor dat werkjes snel opgeborgen kunnen worden en ook weer heel eenvoudig tevoorschijn gehaald 
kunnen worden. Na gebruik kunnen de droogrekken weer makkelijk schoongemaakt worden.
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Alle prijzen zijn inclusief BTW94 PBCatalogus 2017 - 2018

C1169 C1168

Droogrek karton
Dit handige en compacte droogrekje is 
gemaakt van dubbeldik (7mm) wit karton.
002321 € 26,95

30 reks mobiele droogrek
Dit mobiele droogrek heeft maar liefst 30 rekken en is voorzien van een handvat en een 
set rubberen wielen. Zelfs het meest zwaar beladen droogrek kan makkelijk verreden 
worden. Op de rekken is plaats voor papier tot A3 formaat. De rekken zijn voorzien van 
een kunststof coating en daardoor eenvoudig schoon te maken. Het droogrek wordt 
volledig gemonteerd geleverd.
Afmeting: 50 x 103 x 55 cm.
C1170 30-reks Mobiel Droogrek € 169,00

Droogrekken op wielen
Het mobiele droogrek heeft aan beide zijden 20 rekken. Het verplaatsen van een zwaar beladen droogrek 
is geen enkel probleem door de wendbare wieltjes van dit droogrek. De rekken zijn opklapbaar.  
Het droogrek is leverbaar in 2 verschillende maten, smalle rekken 67x40 cm, brede rekken 84x40 cm.
C1168  Mobiel droogrek met 40 smalle rekken, A3 formaat. Afmetingen: 67 x 107 x 40 cm € 179,00
C1169  Mobiel droogrek met 40 brede rekken, A2 formaat. Afmetingen: 84 x 107 x 50 cm € 259,00
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Rijdend materiaal 
binnen

140

144

146

145

143

Beuken aanhanger
Aanhanger wordt geleverd met trekhaak die op de loopfietsen (140 serie) kan worden bevestigd.
 € 49,00

147

156

155

148

149

Loopfiets beukenhout
Hoogwaardige kwaliteit loopfiets van Europees beukenhout. Zithoogte 25 cm.
€ 85,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW96 97Catalogus 2017 - 2018
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Rijdend materiaal 
binnen

Bakfiets
Deze bakfietsen hebben geruisloze wielen waardoor ze geen 
geluid maken op harde ondergronden. In de bak kunnen 
blokken, knuffels of ander speelgoed vervoerd worden.
 € 85,00

200

203

204

201

202

205

Zoomster
Berken Multiplex loopwagens voor kinderen vanaf 18 maanden. Wordt op wielen en stuur na in elkaar gezet geleverd. 
Loopwagen kan 360 graden draaien, goed voor de training van balans, motoriek en coördinatie. 
Formaat: H35 cm x L45 cm x B25 cm
RE250 Zoomster brandweer € 79,50
RE240 Zoomster politie € 79,50

RE 240

RE 250

Alle prijzen zijn inclusief BTW96 97Catalogus 2017 - 2018

Rijdend materiaal binnen
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601

603

604

602

600

605

6080

Poppenwagen A 
Stevige poppenwagens in rood met witte stippen of 
geheel blank met gekleurde elementen. Gemaakt 
van berken multiplex. Afmeting: 57x30x41 cm
€ 75,00

Poppenwagen B Poppenwagen B 

Poppenwagen Classic met beweegbare kap
Deze poppenwagen heeft een beweegbare kap. Geschikt 
voor kinderen die al kunnen lopen. Dekjes verkrijgbaar in 
dezelfde kleur als de poppenwagen. Formaat 57x37x49 cm. 
Handgreephoogte 60 cm
€ 89,50

174

171

170

173

172

Poppenwagen Vintage
Klassieke poppenwagen uit grootmoederstijd is een geliefd speelgoed bij 
veel poppenmoeders. Formaat 50x31x48 cm. Handgreephoogte 59 cm
€ 109,00

Buggy
Leuke en stevige 
buggy’s in verschillende 
kleuren leverbaar. 
Handgreephoogte 59 cm.
€ 75,00

Klassieke poppenwagen uit grootmoederstijd is een geliefd speelgoed bij 
veel poppenmoeders. Formaat 50x31x48 cm. Handgreephoogte 59 cm

160

162 

6090

6091

6092

Dekentje voor 
poppenwagen classic. 
Leverbaar in de volgende kleuren.
€ 16,95

6000

6002

6001

€ 75,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW98 99Catalogus 2017 - 2018
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Rijdend materiaal buiten

Dekentje voor 
poppenwagen classic. 
Leverbaar in de volgende kleuren.
€ 16,95

Alle prijzen zijn inclusief BTW98 99Catalogus 2017 - 2018

Voet Twister
Met deze voet twister beweeg je jezelf door 
met je voeten op en neer te gaan. 
Hiermee stimuleer je de kracht en coördinatie 
in het onderlichaam. Zitting verstelbaar in 4 
standen. Leeftijd 4-10 jaar
941000  Per stuk   € 159,00

Hand Twister
Met deze hand twister beweeg je jezelf door met je hand op en neer te gaan. Hiermee 
stimuleer je de kracht en coördinatie in het onderlichaam. Zitting verstelbaar in 4 standen. 
Leeftijd 4-10 jaar
943000 Per stuk € 159,00
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Capi step
Een populair vervoermiddel op iedere speelplaats. 
Hoogte plank 10 cm, leeftijd 4-8 jaar.
E90047 per stuk € 159,00

500300  Extreme

500100  Original

Balanceer Scooter Original
Het lage zadel maakt de loopdriewieler uitermate 
geschikt voor jongere als oudere kinderen.  
Door zijn dubbele wielen is het echt een stoere 
scooter. Formaat LxBxH = 84 x 30 x 26 cm. 
Zithoogte 26 cm. Leeftijd 2-4 jaar
500100  Per stuk € 159,00

Balanceer Loopfiets Extreme
Oefen je evenwicht met deze schitterende 
loopfiets. Een belangrijke stap richting het echte 
fietsen. Geschikt voor kinderen van 3-6 jaar. 
Formaat LxBxH = 80x 30x46 cm.Zithoogte 35 cm 
500300  per stuk € 159,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW100 101Catalogus 2017 - 2018
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Capi Diewieler step
Stabiele uitvoering met 3 wielen en een groot plateau om op te staan. 
Uitermate geschikt voor kinderen met een beperkte motoriek. Leeftijd 3-6 jaar
E90048 per stuk € 185,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW100 101Catalogus 2017 - 2018

Capi Driewieler mini 
Een stoere driewieler geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. 
Zithoogte 30 cm.
E90050 per stuk € 199,00

Capi Driewieler step klein
Stevige en veilige step met 3 wielen. Geschikt voor de jongste 
kinderen op de speelplaats. Een goede opstap naar het echte steppen! 
Leeftijd 3-5 jaar. Hoogte stuur 65 cm.
E90049 per stuk € 175,00

Rijdend materiaal buiten
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Alle prijzen zijn inclusief BTW102 103Catalogus 2017 - 2018

Capi Driewieler met opstapplank
Capi Driewieler met opstapplank 
De klassieke driewieler maar wel met een echte opstapplank voor passagiers. 
Zithoogte 41 cm, leeftijd 3-6 jaar.
E90054  per stuk € 295,00

Capi Aanhanger voor driewieler met opstapplank
Met deze aanhanger kunnen 2 extra passagiers vervoerd worden.
E90058  per stuk € 175,00

Capi Loopdriewieler met lang zadel
Door het langere zadel uitermate geschikt voor zowel jongere als voor oudere 
kinderen. Formaat 87x49x60 cm. 
E90052 Zithoogte 29 cm. Leeftijd 3-6 jaar. Per stuk € 199,00

Capi Driewieler Tandem
Met zijn tweeën op een loopfiets. Dat vraagt om samenwerken! Leeftijd 2-4 jaar.
E90051  Per stuk € 249,00  
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Capi Strijdwagen 
Een driewieler met ruimte voor een extra passagier. Durf jij?
E90055  per stuk € 305,00

Capi Loopfiets
Oefen je evenwicht met deze loopfiets.  Zithoogte 28 cm.
Geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.
E90059  per stuk €169,00  

Driewieler met zijspan
Deze driewieler met zijspan biedt plaats aan 2 kinderen. 
Geschikt voor kinderen van 4-6 jaar. Zithoogte 42 cm.
E90057  per stuk € 305,00

Capi Driewieler Taxi
Biedt zitplaats aan 2 kinderen. De antislip voetenplank zorgt 
voor een stevige grip. Zithoogte 38 cm. Leeftijd 3-6 jaar. 
E90053 per stuk € 305,00

Capi Easy Rider
Stoere driewieler met verhoogd stuur. Leeftijd 3-6 jaar.
E90056  per stuk € 249,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW102 103Catalogus 2017 - 2018

Capi Driewieler met opstapplank
Capi Driewieler met opstapplank 
De klassieke driewieler maar wel met een echte opstapplank voor passagiers. 
Zithoogte 41 cm, leeftijd 3-6 jaar.
E90054  per stuk € 295,00

Capi Aanhanger voor driewieler met opstapplank
Met deze aanhanger kunnen 2 extra passagiers vervoerd worden.
E90058  per stuk € 175,00

Rijdend materiaal buiten
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A.
Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 10 jaar.
10040  Driewieler met verhoogd stuur  

per stuk € 249,00

A.
Twee kinderen kunnen plaatsnemen op deze 
gegalvaniseerde, stabiele driewieler. De gelagerde 
wielen met massief rubberen banden zorgen voor 
een soepele loop.
Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 132 x 65 x 71 cm (l x b x h).
10060 Duo driewieler Maxi per stuk € 269,00
B.
Zithoogte: 35 cm.
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 115 x 56 x 61 cm (l x b x h).
10050  Duo driewieler mini per stuk € 249,00

B.
Zithoogte: 44 cm.
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 92 x 56 x 71 cm (l x b x h).
10030 Driewieler midi per stuk € 229,00

C.
Zithoogte: 35 cm. 
Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 72 x 52 x 61 cm (l x b x h).
10010  Driewieler mini per stuk € 198,00

Driewielers 
Driewieler met verhoogd stuur gemaakt van 
zwaar gegalvaniseerd metaal. De extra brede 
achteras zorgt voor een goede wegligging. 
Sterke wielen met massieve banden 
completeren het geheel.
Vooral geschikt voor oudere/grotere kinderen. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW104 105Catalogus 2017 - 2018

A.
Maxi step Stuurhoogte: 83cm Leeftijd: 5 - 8 jaar 
Formaat: 92 x 13 x 83 cm (l x b x h).
10140 Maxi step per stuk € 179,00

B.
Midi step Stuurhoogte: 68 cm. Leeftijd: 4 - 6 jaar 
Formaat: 92 x 13 x 68 cm (l x b x h).
10130 Midi step perstuk € 169,00.

C
Peuterstep met 2 wielen achter zorgen ervoor dat deze step 
zelfstandig blijft staan. Stuurhoogte: 62 cm. Leeftijd: 2 - 4 jaar.
Formaat: 74 x 30 x 63 cm (l x b x h).
10120 Peuterstep per stuk € 129, 00
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A.
Een stoere gegalvaniseerde driewieler waarbij 
een kind achterop kan staan. 
Zithoogte: 43 cm. 
Leeftijd: 4 - 7 jaar.
Formaat: 120 x 64 x 71 cm (l x b x h).
10070 Strijdwagen Maxi per stuk € 279,00

B.
Een stoere gegalvaniseerde driewieler waarbij een 
kind achterop kan staan. 
Zithoogte: 35 cm. 
Leeftijd: 3 - 6 jaar.
Formaat: 110 x 64 x 61 cm (l x b x h).
10230 Strijdwagen mini per stuk € 255,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW104 105Catalogus 2017 - 2018

Vliegende Hollander
De Vliegende Hollander is een zeer geschikt product voor de 
motorische ontwikkeling. Het voortbewegen gebeurt met de handen 
en het sturen met de voeten. Zithoogte 33 cm. Lengte 100 cm en 69 
cm breed. Stuurhoogte 66 cm.
10220 Vliegende hollander per stuk € 389,00

Evenwichtswagen
Met de evenwichtswagen verhogen kinderen op speelse 
wijze hun behendigheid. Zithoogte: 18 cm.
Formaat: 113 x 62 cm (l x b).
10100 Evenwichtswagen per stuk € 129,00

Rijdend materiaal buiten
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Kruiwagen gegalvaniseerd.
Oerdegelijke kruiwagen voorzien van een metalen bak met 
een afgeronde rand.
10280  Kruiwagen gegalvaniseerd per stuk €135,00

Zijspanfiets
Een stoere driewieler met bakje aan de zijkant. Lengte: 90 
cm, breedte: 75 cm. Stuurhoogte 61 cm.Leeftijd 4 - 7 jaar.
10490 Zijspanfiets per stuk € 259,00

A. Easy Rider Maxi
Een stoere gegalvaniseerde fiets met de zitvorm van een Harley 
Davidson. Zithoogte: 26 cm.
Leeftijd: 4 - 8 jaar.
Formaat: 90 x 58 x 70 cm (l x b x h).
10550 Easy Rider Maxi per stuk € 249,00

B. Easy Rider Mini
Een stoere gegalvaniseerde fiets met de zitvorm van een Harley Davidson. 
Zithoogte: 23 cm.
Leeftijd: 3 - 4 jaar.
Formaat: 80 x 58 x 61 cm (l x b x h).
10560 Easy Rider mini per stuk € 235,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW106 107Catalogus 2017 - 2018
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Stuurwagen groot
Deze stuurwagen biedt plaats aan 4 kinderen. De wagen is 
gegalvaniseerd, met massieve banden en gelagerde wielen. 
Uitgevoerd met een rem.
Vloeroppervlakte: 51 x 110 cm. 
Formaat: 115 x 65 cm (l x b).
10160 Stuurwagen groot per stuk € 325,00

Stuurwagen klein
Een kleine uitvoering geschikt voor 2 à 3 kinderen. 
Vloeroppervlakte: 38 x 85 cm. Formaat: 89 x 52 cm (l x b).
10670 Stuurwagen klein € 249,50

Deze stuurwagen biedt plaats aan 4 kinderen. De wagen is Deze stuurwagen biedt plaats aan 4 kinderen. De wagen is 

Bolderkar
Ruime bolderkar waar meerdere kinderen 
tegelijkertijd mee kunnen spelen.  
Lengte: 111 cm, breedte: 59 cm
10080 Bolderkar per stuk € 329,00

Trekwagen
Gegalvaniseerde trekwagen. Vloeroppervlakte van antislip hout: 
38 x 85 cm (l x b). Formaat: 92 x 52 cm (l x b).
10190 Trekwagen per stuk € 229,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW106 107Catalogus 2017 - 2018

Rijdend materiaal buiten
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Capi Verkeersset 
Set van 6 verkeersborden van maar liefst 70 cm hoog. 
Wordt compleet geleverd met zebra mat voor een 
echte oversteekplaats.
002322  Capi Verkeersset € 79,50

Capi Verkeersset Stuurwielen 
Leuke stuurwielen voor op het schoolplein of binnen. 
Ideaal om tegen elkaar te racen.
900001 per stuk  € 59,00
900001S 5 stuks  € 249,00

Graafmachine
Een stabiele en robuuste zandgraver 
die 360 graden kan draaien. De shovel 
moet met 2 handen bediend worden. 
Formaat l × b × h = 61 × 61 × 90 cm.
10290 per stuk € 125,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW108 PBCatalogus 2017 - 2018

Opbergkooi
Deze opbergkooi is ideaal voor het gebruik op speelplaatsen en in gymlokalen. 
Handig om ballen en sportbenodigdheden in op te bergen. Door middel van de 
ruimteverdeler kun je er ook 2 aparte ruimtes van maken. Formaat 117x75x89 cm
1214600  Opbergkooi € 375,00
1214602  Ruimteverdeler € 49,00
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Inrichting binnen
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Kooktoestel
Compacte kookplaat voor op tafel met 4 kookplaten en 
bijbehorende knoppen. Formaat 35x35x21 cm
520 per stuk € 72,50

Combi Keukenblok in diverse kleuren
Deze combi keukenblokken hebben een fornuis met 4 kookplaten 
een oven en een wasbak met kraan. Onder de oven zit nog een 
extra lade voor het opbergen van de pannen. Formaat 77x40x62 
cm en verkrijgbaar in de kleuren rood, groen en roze.
 Combi keukenblokken per stuk € 175,00

5040

5043

5042

Alle prijzen zijn inclusief BTW110 111Catalogus 2017 - 2018

Huis-en  
themahoekmateriaal 
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Keukenblok universeel 
Met kookplaat, oven, grootsteen en kraan. Veel opbergruimte. 
Deurtjes in blauw, rood, groen,  geel, oranje of wit.
Wordt gemonteerd geleverd. Afm. b x h d 120 x 55 x 50 cm. 
De totale hoogte van het keukenblok is 85,5 cm
19515 Keukenblok universeel per stuk € 475,00

Fornuis
Fornuis met 4 kookplaten en 
een groten oven met deur. 
Formaat 40x40x61 cm
W510  Fornuis € 195,00

Keukenblok
Complete keuken in één meubel. 
Dit keukenblok is voorzien van een 
4-pits kookplaat met daaronder 
een kastje met plank een wasbak 
met kraan. Formaat 70x38x92 cm
526  Keukenblok 385,00

Koelkast
Deze 3-sterren koelkast heeft binnen in een 
vriesvak met deurtje en een flessenrek.
Formaat 40x40x61 cm
W550  Koelkast € 195,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW110 111Catalogus 2017 - 2018

Huis-en themahoekmateriaal 
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Wasmachine
Deze wasmachine heeft een draaiende trommel en een zeepbakje 
waarin het wasmiddel gedaan kan worden. Zo kan het wassen wel heel 
nauwkeurig worden nagespeeld. Formaat 40x40x61 cm 
W745  Wasmachine € 195 ,00

Vaatwasser
Deze vaatwasser is voorzien van een deur 
met stevige keukenscharnieren en heeft een 
zeepbakje met vaatwastablet. Heeft ook een 
bestekbakje welke uitneembaar is en een 
borden en kopjes rek. Formaat 40x40x61 cm
W740  Vaatwasser € 195,00

Strijkplank inclusief strijkboutje
Stevig houten strijkplankje wordt geleverd inclusief 
strijkboutje met draaiknop. 
002316 €  69,95

Wasdroogrekje inclusief wasknijpers
Houten, inklapbaar en zeer stevig wasdroogrekje. Wordt geleverd 
inclusief wasknijpers om de was op te hangen.
002332 €  39,50

Strijkboutje los
Los na te bestellen mocht 
je met meer kinderen willen 
strijken.
002320  € 9,50

Magnetron
Een ideale aanvulling op iedere keukeninrichting. 
Gemaakt van berken multiplex met doorzichtige 
venster in deur. Magnetron is voorzien van 
draaiknoppen en een echt draaiplateau.
560 Per stuk  € 109,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW112 113Catalogus 2017 - 2018
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Fornuis Gekleurd
Mooi fornuis met deur voor oven en 4 kookplaten. 
Wordt ongemonteerd geleverd.
Formaat 40x35x65 cm
4402  FP € 149,50

Aanrecht Gekleurd
Functioneel aanrecht met spoelbak en kraan. Onder zit nog een 
kast voor het opbergen van je keukenspullen. Wordt ongemonteerd 
geleverd. Formaat 40x35x65 cm
4403  FP € 149,50

Koelkast Gekleurd
Leuke koelkast in frisse kleuren. Wordt ongemonteerd geleverd.
Formaat 40x35x100 cm
4400  FP € 169,75

Wasmachine Gekleurd
Leuke wasmachine in frisse kleuren. Wordt ongemonteerd geleverd.
Formaat 40x35x65 cm  
4401  FP € 149,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW112 113Catalogus 2017 - 2018

Huis-en themahoekmateriaal 
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680  Schommelwiegje 55 cm € 79,50

627  Stok voor hemel € 14,50

628  Hemeltje geruit € 9,50

Poppenkledingkast roze
Heeft rechts een hanggedeelte en links een leggedeelte met 2 planken. 
Deursluiting is voorzien van een magneetsluiting, waardoor deze soepel 
dicht gaat. Formaat 45x21x60 cm.
609  Poppenkledingkast roze € 69,95

1616  Poppenkledingkast wit € 69,95

Kledinghangers
Geschikt voor de poppenkledingkast 609 en 
1616. Gemaakt uit 1 stuk van berkenmultiplex.
610  Set van 5 kledinghangers € 14,95  

Schommelwiegje
Schommelwiegje uit grootmoederstijd. Met dit schommelwiegje 
kunnen de kinderen hun pop of beer in slaap wiegen door deze heen 
en weer te wiegen. Aan te vullen met een stok met een hemeltje en 
een geruit dekje. Formaat 77x40x61 cm

Poppenledikant 
Heerlijk slapen in dit ledikant voor iedere pop. Gemaakt van berkenmultiplex 
en voorzien van een stevige bodem. Formaat 60x32x30 cm
652  Roze € 65,00
1626  Wit € 65,00

601  Dekje geruit € 17,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW114 115Catalogus 2017 - 2018
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Make-Up tafel met Spiegel
Mooie kaptafel met geschilderde lampjes rond de spiegel. De make-
up tafel heeft 4 laden om kleine dingen zoals kam of lintjes in op te 
bergen. Formaat 80x40x105 cm. Tafelhoogte 50 cm.
2010  Make-up tafel € 245,00
20101  Krukje bijpassend € 99,00

Verjaardagsstoelen
De verjaardagsstoel heeft onder de zitting een opbergkist waarin je allerlei verrassingen 
voor de jarige kunt opbergen. Gemaakt van berken multiplex. 
Totale hoogte 110 cm, zithoogte 30 cm.
2040  Verjaardagsstoel per stuk € 275,00

Spiegel harlekijn
Kan opgehangen worden middels een 
hangelementen aan achterzijde van de spiegel. 
Formaat 125x50 cm
2030 € 175,00

Kledingrek 
Dit compacte houten kledingrek biedt veel speelplezier. 
Het heeft 3 grote laden voor het opbergen van kleding en 
heeft een roede om kleding aan te hangen. Aan de zijkant 
zit een passpiegel gemaakt van onbreekbaar kunststof. 
Formaat 125x80x76 cm
2020 € 295,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW114 115Catalogus 2017 - 2018

Huis-en themahoekmateriaal 
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Verkleedkast halfrond
Leuke halfronde kast voor allerlei rollenspellen. De kast heeft een magnetisch en metalen front en is leverbaar in verschillende 
kleuren. Verder een opstaande spiegel waardoor je het makkelijk als verkleedkast of kapsalon kunt gebruiken.
Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm.
77002  Verkleedkast halfrond € 875,00

Toonbank kast halfrond 
Met deze toonbank kast kun je allerei rollenspellen oefenen. Het heeft 
een magnetisch en metalen front en is leverbaar in verschillende 
kleuren. Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm.
77003 Toonbank  kast halfrond € 875,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW116 117Catalogus 2017 - 2018
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Theaterkast halfrond
Leuke theaterkast in een met magnetische metalen front voorzien van 
kleine gaatjes. Leverbaar in 4 kleuren. Voorzien van zwenkwielen met 
rem en is dus makkelijk te verplaatsen. Toonbankhoogte 69 cm, totale 
hoogte 160 cm en diepte 40 cm. 
77001  Theaterkast halfrond € 1095,00

Kookeiland/kast halfrond
Leuk kookeiland voor het rollenspel . Voorzien van 
zwenkwielen met rem en is dus makkelijk te verplaatsen. 
Toonbankhoogte 69 cm en diepte 40 cm. 
77004  Kookeiland/kast halfrond € 649,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW116 117Catalogus 2017 - 2018

Huis-en themahoekmateriaal 
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Kinderstoeltjes met gebogen rugleuning
Zithoogte 27 cm en leverbaar in verschillende frisse kleuren.
 € 59,00

1490

1493

1491

1492

1495

1494

Alle prijzen zijn inclusief BTW118 119Catalogus 2017 - 2018

Meubilair
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Kubusstoel
Omkeerbaar, dus mogelijkheid voor 2 zithoogtes. Het frame 
is van massief beukenhout. De zitting van 18 mm. melamine. 
Leverbaar in de kleuren; rood, lime, geel, oranje, blauw, 
lichtblauw, beuken. 
24001  zithoogte 15/22 cm per stuk  € 89,50  
24002  zithoogte 21/30 cm. per stuk € 89,50  

Capi Stoelen
Capi stoel met massief beukenhouten frame. De zitting en rug zijn 
vervaardigd uit multiplex beukenhout. De stoel is voorzien van 
vloergeleiders en kan worden gestapeld. Leverbaar in zithoogtes 
26/30/34/38/42 of 45 cm.

CAPN026  per stuk € 67,50
CAPN030  per stuk € 67,50
CAPN034  per stuk € 67,50
CAPN038  per stuk € 69,50
CAPN042  per stuk € 74,50
CAPN045  per stuk € 74,50

Capi Stoelen gekleurd
Capi stoel met massief beukenhouten frame. De zitting 
en rug zijn vervaardigd uit multiplex beukenhout. De stoel 
is voorzien van vloergeleiders en kan worden gestapeld. 
Verkrijgbaar in de kleuren groen, rood, blauw en geel en 
wit. Leverbaar in zithoogtes 26/30/34/38/42 of 45 cm.

CAPK026  per stuk € 72,50
CAPK030  per stuk € 72,50
CAPK034  per stuk € 72,50
CAPK038  per stuk € 74,50
CAPK042  per stuk € 79,50
CAPK045  per stuk € 79,50

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW118 119Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_NL_2016_06_Inrichting_Binnnen_V7_B.indd   119 09-01-17   15:08



Tabouret stapelbaar
De tabouret is in verschillende zithoogtes verkrijgbaar. 
Zithoogte: 42,45 en 50cm, de doorsnee van het zitvlak is 37cm, de 
diepte van de totale tabouret is 37cm. 
Zithoogte: 26,30,34 en 38cm, de doorsnee van het zitvlak is 28cm, de 
diepte van de totale tabouret is 28cm.
Het stalen onderstel is in verschillende kleuren uitvoerbaar: licht grijs 
RAL 7035, zilver/grijs, zilver/grijs hamerslag, zwart RAL 9011.
917750  Tabouret stapelbaar per stuk € 65,00

Tabouret met verspringende voetenring
Deze tabouret heeft een blank houten zitting en onder ongelijke liggers 
voor een steuntje voor de voeten. De zithoogte is 50cm, de doorsnee van 
het zitvlak is 35cm en de totale diepte is 37cm. Het stalen onderstel is 
in verschillende kleuren verkrijgbaar: licht grijs RAL 7035, zilver/grijs, 
zwart hamerslag en zwart RAL 9011. Zijn tevens stapelbaar
917650  Tabouret met verspringende voetenring  per stuk € 89,95

Zadelstoel basic
Een ergonomische zadelstoel voor plekken met weinig been-
ruimte. Door de zadelzit neemt de rug een natuurlijke houding 
aan en vermindert het rugklachten. Verstelbaar van 44-58 cm
001140  Zadelstoel basic per stuk € 199,00. 

Zadelstoel gekleurd
Mooie eigentijdse zadelstoel met kunstlederen 
bekleding. Hoge schuurvastheid en makkelijk te 
reiningen. Verstelbaar van 44-58 cm en verkrijgbaar in 
de kleuren blauw, rood of lime groen. 
001165  Zadelstoel gekleurd per stuk € 225,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW120 121Catalogus 2017 - 2018
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Leidsterstoelen Uni
Degelijk leidsterstoelen met kunstlederen bekleding 1 mm. dik. 
Zithoogte variërend van 41-53 cm en makkelijk te reinigen. 
Leverbaar in 3 kleuren. 
CAPL4153 Leidsterstoel uni per stuk € 179,50
CAPLA 4153 Leidsterstoel uni  met armleunig € 215,00

Leidsterstoel
Comfortabele leidsterstoel met houten zitting en 
rugleuning. Verstelbaar van 41-55 cm. Wordt standaard 
geleverd met zachte rubberen zwenkwielen.
001160 Leidsterstoel per stuk € 149,00

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW120 121Catalogus 2017 - 2018
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Ronde tafel 
Aan deze ronde tafel kunnen wel 8 kinderen zitten. In het midden 
van de tafel zit een opbergbak voor speelgoed. De zithoogte is 
31,5 cm en de tafelhoogte is 51,5 cm. De totale diameter is 130 cm 
en van de tafel 90 cm.
495 €  349,00

Apollo Meubilair
Stabiele serie poppenhoekmeubilair. 
Leverbaar in twee verschillende hoogtes, voor peuters en kleuters.
Set 1: 
460  Apollo Stoel (zithoogte 26 cm) € 55,00
499  Apollo tafel (diameter 60 cm) en hoogte 40 cm € 89,95
Set 2:
462  Apollo stoel (zithoogte 35 cm) € 64,50
497  Apollo tafel (diameter 75 cm) en hoogte 54 cm € 105,00

Zit – opbergbank
Zithoogte 30 cm. Formaat 70x35 cm met opbergmogelijkheid
W431 € 89,00 

Alle prijzen zijn inclusief BTW122 123Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_NL_2016_06_Inrichting_Binnnen_V7_B.indd   122 09-01-17   15:08

Tafel verdeler 
Om een rustige en individuele werkplek te creëren 
gebruikt u deze praktische en gemakkelijk te plaatsen 
scheidingswandjes. Gemaakt van beukenmultiplex, afmeting: 
Hoogte 30 cm x 110 cm.
001804  Tafelverdeler per stuk € 109,00

Concentratiepaneel
Deze driedelige, in elkaar te schuiven werkplek is een praktische oplossing om in de klas meerdere 
concentratiewerkplekken op te stellen. Geschikt voor een leerlingentafel van 70 x 50 cm, of een 
groepstafel. Gemaakt van beuken multiplex, afmeting: lxbxh: 70 x 50 x 50 cm.
001803 Concentratiepaneel (3-delig) per stuk € 89,00

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW122 123Catalogus 2017 - 2018
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Capi stafels
Onze tafels worden gemaakt van massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan beide zijden 
voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en afgewerkt met een afgeronde beukenhouten 
inlegrand. De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van eenvoudige montage handleiding.
Het tafelblad is ook leverbaar in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of blauw en in 6 hoogtes. Andere 
kleuren en maten op aanvraag.

Capi rechthoekige groepstafels
Tafelhoogtes variërend van 52 tot en met 75 cm 
CAP08060 Tafel 80 x 80 cm  € 165,00
CAP12060 Tafel 120 x 60 cm € 169,00 
CAP12080 Tafel 120 x 80 cm € 189,00
CAP14080 Tafel 140 x 80 cm € 259,00
CAP16080 Tafel 160 x 80 cm € 269,00

Capi tafel halfrond trapezium 
Afm. 120 x 60 cm.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan 
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en 
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand.
De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van eenvoudige 
montage handleiding. Het tafelblad is ook leverbaar in de kleuren; 
rood, groen, geel, oranje of blauw en in 6 hoogtes. Andere kleuren op 
aanvraag.
CAPHR12060 per stuk € 198,00

Afwijkende maten op aanvraag

Alle prijzen zijn inclusief BTW124 125Catalogus 2017 - 2018
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Capi tafel zeskantig 120 cm 
Deze tafels hebben een hexagonaal onderstel waardoor het geschikt 
is voor 6 stoelen zonder dat er poten in de weg zitten.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan 
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en 
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand.
Geleverd als plat pakket. De poten kunnen eenvoudig gemonteerd 
worden.
CAPZ0120  per stuk € 289,00

Capi tafel rond diameter 100 of 120 cm
Deze tafels hebben een hexagonaal onderstel waardoor het 
geschikt is voor 6 stoelen zonder dat er poten in de weg zitten. 
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan 
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en 
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand. Geleverd als 
plat pakket. De poten kunnen eenvoudig gemonteerd worden.
CAPR0100  per stuk € 249,00
CAPR0120  per stuk € 289,00

Capi tafel halfrond
Afm. 120 x 60 cm.
Tafel met massief beukenhouten poten en frame. De bladen zijn aan 
beide zijden voorzien van een harde krasvaste formica toplaag en 
afgewerkt met een afgeronde beukenhouten inlegrand.
De tafels worden ongemonteerd geleverd en voorzien van 
eenvoudige montage handleiding. Het tafelblad is ook leverbaar 
in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of blauw en in 6 hoogtes. 
Andere kleuren op aanvraag.
CAPHR12060 per stuk € 198,00

Afwijkende maten op aanvraag

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW124 125Catalogus 2017 - 2018
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Capi tafels met stalen poten
Geen wiebelende tafels meer. Deze tafels met verstelbare voet 
maken daar een einde aan. De tafelbladen zijn aan beide kanten 
voorzien van een harde krasvaste formica toplaag. De robuuste 
metalen poten kunnen eenvoudig gemonteerd worden. Het 
tafelblad leverbaar in de kleuren; rood, groen, geel, oranje of 
blauw . De poten  zijn in dezelfde kleuren leverbaar.

CAPST 8060 Tafel 80 x 60 cm per stuk € 145,00
CAPST 8080 Tafel 80 x 80 cm per stuk € 145,00
CAPST 12060 Tafel 120 x 60 cm per stuk € 165,00
CAPST 12080 Tafel 120 x 80 cm per stuk € 175,00
CAPST 120R Tafel rond 120 cm per stuk € 285,00
CAPST 120Z Tafel zeskantig 120 cm per stuk € 285,00

Bureau met 2 laden
Het tafelblad en laden zijn ook leverbaar in de kleuren; rood, 
groen, geel, oranje of blauw. worden Wordt gemonteerd geleverd. 
Afmeting: b x h x d 120 x 76 x 60 cm.
CAP16800 per stuk € 285,00

Bureau met 4 laden
Afmeting: bxhxd 130x76x70 cm 
77802  Bureau met 4 laden € 395,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW126 127Catalogus 2017 - 2018
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Hoge kast met 3 uittrekbare laden
Ruime opbergkast met slot en voorzien van 3 uitrekbare laden en 2 deuren. 
Kast is bij uitstek geschikt voor grote vellen papier. Wordt gemonteerd 
geleverd. Afmeting: bxdxh 100x60x180 cm
14306  Hoge kast met uittrekbare laden € 749,00

Open materiaalkast 
Eenvoudige open materiaalkast op wielen. Gemaakt van gelamineerd 
hout in een lichte gekleurde houtsoort. Kast wordt gemonteerd 
geleverd. Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77005  Open materiaalkast € 195,00

9 Bakkenkast 
9 Bakkenkast op wielen. Gemaakt van gelamineerd hout in een 
lichte gekleurde houtsoort. Wordt geleverd met 9 kunststof 
bakken van 15cm hoog die in diverse kleuren leverbaar zijn. Kast 
wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77006  9 Vakkenkast  € 259,00

9 Bakkenkast hout
9 Bakkenkast op wielen. Gemaakt van gelamineerd hout in een 
lichte gekleurde houtsoort. Wordt geleverd met 9 houten bakken 
met plexiglas venster. Bakken zijn leverbaar in de kleuren lichblauw, 
paars, geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd.  
Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77007   9 Bakkenkast hout € 549,00

15 Bakkenkast 
9 Bakkenkast op wielen. Gemaakt van gelamineerd hout 
in een lichte gekleurde houtsoort. Wordt geleverd met 
15 kunststof bakken van 7 cm hoog die in diverse kleuren 
leverbaar zijn. Kast wordt gemonteerd geleverd.  
Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77008  9 Vakkenkast  € 285,00

15 Bakkenkast hout
15 Bakkenkast op wielen. Gemaakt van gelamineerd hout in een 
lichte gekleurde houtsoort. Wordt geleverd met 15 houten bakken 
met handgreep. Bakken zijn leverbaar in de kleuren lichblauw, paars, 
geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd.  
Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77009 15 Bakkenkast hout € 625,00

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW126 127Catalogus 2017 - 2018
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Kast met 8 bakken
Eenvoudige kast met 8 kunststof opbergbakken van 7-8 cm hoog. Kleur 
van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, transparant) 
Afmeting: bxhxd 36x77x48 cm
ZS8101  Kast met 8 bakken € 235,00

Materiaalkast half open met 1 deur
Degelijke materiaalkast op wielen met 1 deur en legplanken. Gemaakt van 
gelamineerd hout in een lichte gekleurde houtsoort. Kastdeur is leverbaar in 
de kleuren lichblauw, paars, geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. 
Andere modellen op aanvraag. Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77015  Materiaalkast half open € 275,00

Materiaalkast met 2 deuren
Degelijke materiaalkast op wielen met 2 deuren en legplanken. 
Gemaakt van gelamineerd hout in een lichte gekleurde houtsoort. 
Kastdeuren zijn leverbaar in de kleuren lichblauw, paars, geel en 
oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. Andere modellen op 
aanvraag. Afmeting: bxhxd 150x70x40 cm 
77017  Materiaalkast met 2 deuren € 375,00

Materiaalkast halfopen met 3 laden
Degelijke materiaalkast op wielen met 3 laden en legplanken. Gemaakt van 
gelamineerd hout in een lichte gekleurde houtsoort. Laden zijn leverbaar in 
de kleuren lichblauw, paars, geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. 
Afmeting: bxhxd 100x70x40 cm 
77020  Materiaalkast half open € 365,00

Halfhoge kast met boven deuren
Halfhoge kast op pootjes met boven 2 deuren en legplanken. (indien 
gewenst kunnen de deuren ook onder worden gemaakt en boven 
legplanken). Gemaakt van gelamineerd hout in een lichte gekleurde 
houtsoort. Kastdeuren zijn leverbaar in de kleuren lichblauw, paars, 
geel en oranje. Kast wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd 
150x70x40 cm 
77025  Halfhoge kast met boven 2 deuren € 349,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW128 129Catalogus 2017 - 2018
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Kast met 8 bakken – open
Kast met 8 kunststof opbergbakken en een legdeel. Kleur van bakken 
kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, transparant). Afmeting: 
bxhxd 70x77x47 cm
ZS8202  Kast met 8 bakken – open € 295,00

Kast met 16 bakken
Eenvoudige kast met 16 kunststof opbergbakken van 7-8 cm 
hoog. Kleur van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, 
transparant) Afmeting: bxhxd 70x79x40 cm
ZS8201  Kast met 8 bakken € 375,00

Kast met 8 bakken – gesloten
Kast met 8 kunststof opbergbakken en een legdeel met deur. 
Kleur van bakken en kastdeur kan naar keuze (blauw, geel, 
rood, groen, transparant) Afmeting: bxhxd 70x77x47 cm. 
Wordt gemonteerd geleverd.
ZS8203  Kast met 8 bakken – gesloten € 345,00

Kast met 8 grote bakken
Handige opbergkast met 8 grote opbergbakken op ladegeleiders. 
Kleur van bakken kan naar keuze (blauw, geel, rood, groen, 
transparant). Afmetig: bxhxd 70x79x40 cm. Indien gewenst op 
wielen leverbaar; meerprijs € 20,00 
DS8201  Kast met 8 grote bakken € 345,00

Kast met 8 bakken – dubbel gesloten
Kast met 8 kunststof opbergbakken en 2 legdelen met deur. 
Kleur van bakken en kastdeur kan naar keuze (blauw, geel, 
rood, groen, transparant) Afmeting: bxhxd 70x77x47 cm. 
Wordt gemonteerd geleverd.
ZS8305  Kast met 8 bakken – dubbel gesloten € 459,00

Kast met 6 bakken en 2 rolkisten
Kast met massief houten bakken en 2 massief houten materiaalkisten.
Afmeting: bxhxd 100x75x40 cm. Andere uitvoeringen op aanvraag 
mogelijk.
11016  Kast met 6 bakken en 2 rolkisten € 549,00

Meubilair
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Kast met 18 houten bakken 
Handige opbergkast met 18 houten bakken. Afmeting: bxhxd 
150x75x40 cm. Andere uitvoeringen op aanvraag mogelijk.
11013  Kast met 18 houten bakken € 749,00

Kast met 6 bakken met plexiglas en 2 rolkisten
Kast met massief houten bakken v.v.plexiglas kijkvenster en 2 massief 
houten materiaalkisten. Afmeting: bxhxd 100x75x40 cm. Andere 
uitvoeringen op aanvraag mogelijk.
11017 Kast met 6 bakken plexiglas en 2 rolkisten € 585,00

Materiaalkast hoog met roldeuren
Grote materiaalkast op stevige wielen met rem. Aan de binnenkant 
van de deuren zitten opbergmogelijkheden voor verf en andere 
knutselmaterialen. In het midden van de kast zitten 2 rijen met 
ladenbakken op ladegeleiders. 
Door middel van klemsluitingen kan de kast zowel boven als onder 
afgesloten worden. Andere combinaties van bakken of kleuren is 
mogelijk. Afmeting: bxdxh 122x155x46 cm
19001 Materiaalkast hoog met roldeuren €  1295,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW130 131Catalogus 2017 - 2018
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Kastencombinatie Pietertje
Een set bestaat uit 2 hoge en 2 lage staande panelen, 2 grote 
rolkisten, inbouwkast en 4 losse kistjes. Eenvoudige montage, 
bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. 
22007  Kastencombinatie Pietertje € 975,00

Kastencombinatie Koekie 
Compleet zoals afgebeeld met 2 hoge staande aanbouwlijsten en 3 
lage aanbouwlijsten. Tevens voorzien van 4 massief houten bakken. 
Eenvoudige montage, bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd. 
22002  Kastencombinatie Koekie € 795,00

Kastencombinatie Pimskie
Een set bestaat uit 2 hoge en 3 lage kastcombies. Links en rechts 
zitten opbergvakken en presentatieplanken. De middelste kast heeft 
2 deuren met legplank. Eenvoudige montage, bevestigingsmateriaal 
wordt meegeleverd. 
22011  Kastencombinatie Pimskie € 1285,00

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW130 131Catalogus 2017 - 2018
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Garderobe bankjes 
Handig bankje met extra opbergplank. Wordt gemonteerd geleverd. 
Afmeting: lxbxh 106x33x34 cm
20115  Garderobe bankje per stuk € 129,00

Garderobe plank
Garderobe voor muurbevestiging. Vakhoogte 10 cm, breedte per vak 
17,5 cm. Haken in 3 kleuren leverbaar, aluminium, rood en blauw. Wordt 
gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd 100x17x19 cm
20020  Garderobe plank per stuk € 149,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW132 133Catalogus 2017 - 2018

Schoenen Droogrek
Dit schoenenrek heeft ruimte voor 30 paar schoenen. 
Het druiprek zorgt dat het water en zand wordt 
opgevangen. Formaat 111x40x98 cm
1209014  Schoenenrek zonder druiprek € 299,00
1209015  Schoenenrek met druiprek € 249,00

De Slimme Bank
Bankje met opstapje om de kinderen hun veters rug sparend te 
strikken of de jas aan te trekken. De leuning geeft het kind een 
beter veiligheidsgevoel. Formaat 83x60x78 cm 
1209102   € 265,00

Schoenenhulp
Met deze handige schoenenhulp kunnen kinderen 
zelfstandig hun schoenen of laarzen uit trekken. Is aan 
beide zijde te gebruiken. Formaat 40x39x60 cm.
1209012   € 139,00 Schoenenrek zonder druiprek € 299,00

Schoenenrek met druiprek € 249,00

Bankje met opstapje om de kinderen hun veters rug sparend te 
strikken of de jas aan te trekken. De leuning geeft het kind een 
beter veiligheidsgevoel. Formaat 83x60x78 cm
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Boekenwagen verrijdbaar
Handige opbergwagen voor boeken. Aan de zijkant een extra boekenplank. 
Wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: bxhxd 60x60x60 cm 
17101 Boekenwagen verrijdbaar € 299,00

Boekenkast universeel
Boekenkast staand model met boven 6 open boekenvakken en onder 
een schuine presentatieplank. Wordt gemonteerd geleverd. Afmeting: 
bxdxh 100x60x50 cm 
17109  Boekenkast universeel € 349,00

Meubilair

Alle prijzen zijn inclusief BTW132 133Catalogus 2017 - 2018

 Bouwmattenrek
Een praktisch en stabiel rek voor 
4 bouwmatten. Gemaakt van 
berkenmultiplex.
Formaat 38x35x63 cm
4004 € 155,00

Boekenrek
Gemaakt van berkenmultiplex en heeft 3 vakken voor boeken en 
2 schappen waarin boeken plat gepresenteerd kunnen worden. 
Formaat 96x32x100 cm
354 € 189,00
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Boekenrekken
Onze boekenrekken zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. De boekenrekken zijn 
leverbaar in diverse uitvoeringen. Er is een geschikt boekenrek voor iedere ruimte.

Tafelmodel boekenrek
Dit tafelmodel boekenrek is ideaal voor het kleinere klaslokaal. 
Het boekenrek heeft ruimte voor ca. 20 boeken. Het 
draadstaal heeft een plastic coating, zodat het rek gemakkelijk 
schoongemaakt kan worden. Ook te gebruiken als display voor 
brochures en folders.
Afmeting: L37 x H49 x D20 cm
C1179 Tafelmodel Boekenrek € 29,95

Boekstandaard
Deze praktische boekstandaard is ideaal om te gebruiken 
bij het klassikaal voorlezen. geschikt voor grote boeken. 
Na gebruik kan de boekenstandaard worden ingeklapt om 
ruimte te besparen.
Afmeting: L69,5 x H49,5 x D6 cm (ingeklapt)
C1176 Boekstandaard € 24,50

Horizontaal boekenrek
Dit boekenrek voor aan de muur wordt geleverd met een 
set bevestigingsmateriaal. Het is de ideale oplossing als 
de ruimte beperkt is. Het boekenrek heeft plaats voor ca. 
36 boeken. Het draadstaal is voorzien van een witte plastic 
coating. Gemakkelijk schoon te maken.
Afmeting: L112 x H53 cm
C1175 Horizontaal muur boekenrek € 55,00

Dubbelzijdig mobiel boekenrek
Dit dubbelzijdige boekenrek heeft ruimte voor ca. 140 boeken en is door 
de wielen gemakkelijk te verplaatsen. Het boekenrek is gemaakt van een 
hoge kwaliteit draadstaal. Het draadstaal is voorzien van een witte plastic 
coating. De wielen van het boekenrek kunnen door middel van een rem 
worden geblokkeerd.
Afmeting: ca. L90 x H120 x D50 cm
C1172 Dubbelzijdig Mobiel Boekenrek € 172,50

Alle prijzen zijn inclusief BTW134 135Catalogus 2017 - 2018
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Speelhuis Maxi
Ruimtebesparend speelhuis. Omdat de trap en glijbaan buitenom lopen biedt de speelvloer ruimte 
voor ongestoord spel. Speelhuis kan worden aangekleed in diverse thema’s. Trap kan, indien 
gewenst, onderaan afgesloten worden.
Vraag een van onze advisuers voor de uitgebreide mogelijkheden. 
100162  Speelhuis Maxi vanaf € 4925,00

Speelhuizen en  
speelwerkverdiepingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW134 135Catalogus 2017 - 2018
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Speelhuisje Cas
Een schitterend speelhuisje met talloze mogelijkheden. Afmeting: lxbxh 164x139x150 cm 
Gecertificeerd door het keurmerkinstituur.
100785  Speelhuisje Cas € 2025,00

Speelhuis met glijbaan
Compact speelhuis is geheel naar wens samen te stellen. Trap kan links of rechts worden geplaatst 
evenals de trap. Kan ook gebruikt worden als ruimtedeler vanwege zin geringe hoogte van 150 cm. 
Afmeting: lxbxh 222x209x150cm  
10233 Speelhuis met glijbaan € 3250,00
10233M Valdempende mat € 125,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW136 137Catalogus 2017 - 2018
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Speelwerkverdieping voor op school of kinderdagverblijf? 
Vraag naar onze uitgebreide mogelijkheden en wij maken u een offerte op maat.

Alle prijzen zijn inclusief BTW136 137Catalogus 2017 - 2018

Speelhuizen en speelwerkverdiepingen
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Kinderopvang

Ergo bank 
Banken zijn standaard verkrijgbaar in de breedte 120, 150, 180, 
210 of 240 cm en hebben  een zithoogte van 55 cm. Bank is 
gemaakt van 18 mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is 
zeer slijt en krasvast. Standaard voorzien van 4 zwenkwielen 
waarvan 2 met dubbele rem. Andere maten op aanvraag.
600120 Ergo bank 120 cm € 495,00
600150  Ergo bank 150 cm € 575,00
600180  Ergo bank 180 cm € 645,00
600210  Ergo bank 210 cm € 685,00
600240  Ergo bank 240 cm € 725,00

Ergo tafel 
Tafels zijn leverbaar in dezelfde lengtes als de bank en kunnen hierdoor 
gecombineerd gebruikt worden. Tafels zijn gemaakt van 18mm berken multiplex met 
HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast. Tafels zijn 76 cm hoog en 60 cm diep en 
standaard voorzien van 4 zwenkwielen met dubbele rem. Andere maten op aanvraag.
 
650120 Ergo tafel 120x60 cm per stuk € 395,00
650150 Ergo tafel 150x60 cm per stuk € 465,00
650180 Ergo tafel 180x60 cm per stuk € 495,00
650210 Ergo tafel 210x60 cm per stuk € 495,00
650240 Ergo tafel 240x60 cm per stuk € 495,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW138 139Catalogus 2017 - 2018
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Aankleedtafel 250 
De werkbladen zijn in afzonderlijk van elkaar in hoogte verstelbaar 
van 85 naar 105 cm. Afmeting van hxbxd 124x 250x80 cm. Het 
decor voor de deuren/laden is in meerdere kleuren te kiezen. 
Gemaakt van 18mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer 
slijt- en krasvast. In de commode is een uittrekbare trap ingebouwd 
die zowel links als rechts kan worden geplaatst. Op te geven bij 
bestelling.
900250  Aankleedtafel 250 per stuk € 4750,00 
900250L  Dubbele luierdispencer met deur per stuk € 875,00
900250M  Passende aankleedmatten per 2 stuk € 259,00 
(leverbaar in rood, oranje, blauw, groen, paars, wit)

Aankleedtafel 150
In hoogte verstelbare commode van 85 naar 105 cm. Afmeting 
van hxbxd 124x 155x80 cm. Het decor voor de deuren/laden 
is in meerdere kleuren te kiezen. Gemaakt van 18mm berken 
multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast. In de 
commode is een uittrekbare trap ingebouwd die zowel links als 
rechts kan worden geplaatst. Op te geven bij bestelling.
900155  Aankleedtafel 150 per stuk € 2895,00 
900155L  Luierdispencer met deur per stuk € 575,00
900155M  Passende aankleedmat per stuk € 129,00 
(leverbaar in rood, oranje, blauw, groen, paars, wit)

Alle prijzen zijn inclusief BTW138 139Catalogus 2017 - 2018

Kinderopvang
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Duoslaper met kanteldeuren
Met oog op het geluid en gebruiksgemak hebben wij lagertjes toegepast 
in de kanteldeur.
HxBxD= 194 x 124 x 67,5. Alle bedden zijn uitgevoerd met een 
tweepuntssluiting die met één Ergonomische handeling te bedienen zijn. 
Ook zijn alle bedden uitgevoerd met een hygiënisch dicht dak. Bed is 
gemaakt van 15mm berken multiplex met HPL toplaag, deze  is zeer slijt 
en krasvast. Bedden zijn geschuurd en afgewerkt met watergedragen lak
Bed bodem standaard uitgevoerd met ventilatie gaten. Ook verkrijgbaar 
met draaideuren of in andere kleuren.  
800110  Duoslaper met kanteldeuren per stuk € 849,00
800115  Duoslaper met openslaande deuren per stuk € 849,00
800520  Passend matras voor duoslapers per stuk € 45,00

Verhoogde box enkel
Degelijke box met kanteldeur. Verhoogde box is gemaakt van 15mm 
berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast. 
Uitgevoerd met valbeveiliging.
Afmeting box: hxbxd 189x124x92 cm. Hoogte boxgedeelte 99 cm.
1 80121  Verhoogde box enkel per stuk € 975,00

Verhoogde duo box
Degelijke duo-box met kanteldeuren. Verhoogde box is gemaakt van 
15mm berken multiplex met HPL toplaag, deze is zeer slijt en krasvast. 
Uitgevoerd met valbeveiliging.
Afmeting box: hxbxd 203x188x92 cm. Hoogte boxgedeelte 99 cm.
180181  Verhoogde box enkel per stuk € 1375,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW140 141Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_NL_2016_06_Inrichting_Binnnen_V7_B.indd   140 09-01-17   15:09

Rustbedje hout 
Stapelbare beukenhouten rustbedjes in het formaat 120x60 cm. Tegen 
meerprijs ook leverbaar met wielen. 
2101400  Rustbedje hout € 115,00
2101400K  Rustbedje hout op wielen € 125,00
2101500  Matrasje behorend bij 2101400  € 45,00

Rustbedje blauw
Makkelijk rustbedje met sterke kunststof hoeken en metalen buizen.  
Het dekje is gemaakt van luchtdoorlatend en gemakkelijk te reinigen softex. 
Formaat 134x60x15 cm 
2101900  Rustbedje blauw € 78,50

Grondbox
Handige grondbox leverbaar in verschillende maten. 
605101 120 x120 cm € 1250,00
605102 120x150 cm € 1475,00
605103 150x150 cm € 1625,00
 Bijpassende mat 120x120 cm € 115,00
 Bijpassende mat 120x150 cm € 145,00
 Bijpassende mat 150x150 cm € 215,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW140 141Catalogus 2017 - 2018

Kinderopvang
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Banken
Voor een offerte op maat aangaande onze banken en zit-systemen neem contact op 

met een van onze adviseurs of stuur een mail naar info@capi-education.com

Alle prijzen zijn inclusief BTW142 143Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_NL_2016_06_Inrichting_Binnnen_V7_B.indd   142 09-01-17   15:09

Zitbank Bermuda
Comfortabele zitbank leverbaar in 1,5 of 2 zits. Bank wordt uitgevoerd in Stamskin 
kwaliteit. Dit is makkelijk in onderhoud en goed afwasbaar. Kleurmogelijkheden: 
lime, oranje, rood, blauw en paars. Gewenste kleur bij bestelling opgeven.
00001 Zitbank Bermuda 1,5 zits (125x84x75 cm), zithoogte 42 cm € 1049,00
000002 Zitbank Bermuda 2 zits (158x85x75 cm), zithoogte 42 cm € 1149,00

Treinbanken
Afmeting 120x84x72 cm. Treinbanken kunnen uitgevoerd worden 
in stamskin met effen kleuren of in full color gepersonaliseerd 
naar eigen ontwerp.
00003 Treinbank 120x84x72 cm, zithoogte 35 cm € 799,00  
 (uitgevoerd in effen stamskin)

  Andere afmetingen en gepersonaliseerde ontwerpen op 
aanvraag.

Boomstammetjes 
Ronde hockers in de print van boomstammetjes.  
Doorsnee 45 cm zithoogte 42 cm. 
00004 Boomstammetje rond Prijs op aanvraag

ZItpoefje
Leuke gepersonaliseerde zitpoefjes. Personaliseer je 
eigen ontwerp of kies één van onze prints.
00004 Zitpoefje 40x40, zithoogte 42 cm € 199,00

Zit-elementen met print
Leuke hockers met diverse prints.  
Leverbaar in verschillende lengtes.
Standaard lengte 120x50 cm, zithoogte 42 cm € 575,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW142 143Catalogus 2017 - 2018

Banken
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Alle prijzen zijn inclusief BTW144 PBCatalogus 2017 - 2018
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Alle prijzen zijn inclusief BTWPB 145Catalogus 2017 - 2018

Inrichting buiten
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Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en 
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.com

Natuurlijke speelhuisjes
Set van 6 verschillende speelhuisjes gemaakt van gevlochten wilgenhout. 
Deze speelhuisjes zijn gemaakt van natuurlijke materialen en kunnen 
daardoor oneffenheden bevatten. Dit is inherent aan deze producten en 
kunnen hiervoor niet gereclameerd worden. Voor een langere levensduur 
adviseren wij gebruik te maken van onze  speciaal ontwikkelde 
beschermhoezen. Welk model u ook kiest de kinderen zullen er enorm 
veel plezier aan beleven.
• Voor binnen en buiten gebruik, door de doppen onder de stalen 

frames zal de vloer niet beschadigen.
• Gemaakt uit duurzame bronnen
•   Losse elementen kunnen makkelijk aan elkaar bevestigd worden door 

meegeleverde tie-rips.

770001   Kasteel 4 panelen € 299,00
770002  Kasteel 6 panelen € 385,00
770003 Wigwam € 349,00
770004  Hut € 399,00
770005  Tunnel € 599,00
770006 Doolhof  € 899,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW146 147Catalogus 2017 - 2018

Inrichting buiten
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BALANCE BOARD SET / 

    

  

 

 

 

 

 

Kunststof Speelhuizen
Dezelfde speelhuizen als de natuurlijke speelhuizen (wilgenteen), alleen dan van 
gevlochten kunststof voor een langere levensduur. Er zijn 4 modellen, te weten een 
Wigwam, Hut, kasteel met 4 en 6 panelen. Eenvoudig te monteren dmv tie-rips. 
Modellen zijn gemaakt van gegalvaniseerd buismateriaal met kunstof dopjes aan de 
onderzijde. Kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
P770001  Kasteel 4 panelen 1 x 1 M  € 349,00
P770002  Kasteel 6 panelen 2 x 2 M  € 435,00
P770004  Wigwam (Hoogte 2 M en breed 1,1 M)  € 399,00
P770005  Hut (Hoogte 1.80 M en breed1.4 M) € 450,00

771001  Beschermhoes voor Kasteel – 4 panelen € 24,95
771002  Beschermhoes voor kasteel – 6 panelen € 37,95
771003  Beschermhoes voor Tipi € 31,95
771004  Beschermhoes voor Hut € 31,95
772000  Tie rips – pak van 30 stuks € 1,99
773000  Tenthaken – pak van 5 stuks € 2,99

Beschermhoezen
Deze plastic hoezen beschermen uw speeltoestellen tegen de Nederlandse weersinvloeden. Ze zijn waterdicht 
en gemaakt van polyethyleen. Elke hoes heeft metalen ogen waarmee ze vastgezet kunnen worden middels de 
meegeleverde tenthaken. Deze zijn ook los na te bestellen.
en gemaakt van polyethyleen. Elke hoes heeft metalen ogen waarmee ze vastgezet kunnen worden middels de 

Balanceerborden
Mooie set van 10 balanceerborden voor buiten gebruik. Is gemaakt van FSC eucalyptus hout. Door de planken achter elkaar te leggen 
maak je een leuk parcours waarmee je verschillende spel-oefeningen kunt uitvoeren.
830006 Balanceerborden (set van 10 stuks) € 499,00

Houten loopbrug
Deze houten brug stimuleert het buitenspel en is gemaakt van FSC eucalyptus hout. Is geschikt voor buiten gebruik en is 
een prachtige aanvulling voor iedere buitenruimte. Kan eenvoudig worden gemonteerd. Afmeting: 73 x140 x 60 cm
830003 Houten loopbrug € 599,00

Inrichting buiten

Alle prijzen zijn inclusief BTW146 147Catalogus 2017 - 2018
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Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en 
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.com

Keukenunit 
Leuke keukenunit gemaakt van FSC Eucalyptus hout met twee 
gootstenen en afvoerpompen. Met de haken op het achterbord 
kunnen allerlei voorwerpen opgehangen worden. Accesoires 
niet meegeleverd.
830004 Keukenunit € 749,00

Buitenkeuken
Deze houten keuken kan zowel binnen als buiten 
worden gebruikt. Voor een mooie glans adviseren 
wij het hout regelmatig te bewerken met olie voor 
een mooi en blijvend resultaat. Alle scharnieren zijn 
gemaakt van RVS en roestwerend metaal, en de 
deuren hebben soft close sluitingen. De onderdelen 
zijn gemaakt van massief FSC Eucalyptus hout. Moet 
worden gemonteerd en is geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.  De keukenset bevat een aanrecht, 
oven, wasmachine, koelkast en magnetron. Het 
rollenspel helpt kinderen bij hun taalontwikkeling en 
sociale vaardigheden. Het ontwikkelt en stimuleert 
creativiteit en verbeelding.
830005 Buitenkeuken compleet € 1295,00

Zandbakset
8 losse zandbakken met deksel gemaakt van FSC 
Eucalyptus hout. Door het formaat kun je deze 
zandbakken telkens verplaatsen en opbergen.
830008 Zandbakkenset 8 stuks € 699,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW148 149Catalogus 2017 - 2018
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SCALE / 

     

 

Weegschaal 
Grote weegschaal gemaakt van FSC Eucalyptus 
hout. Leuk om weegoefenigen te doen met 
gewone emmers (niet meegeleverd).
830007  Weegschaal € 295,00

Buitenbankjes (set van 2 stuks)
Deze stapelbare buitenbankjes zijn gemaakt van FSC eucalyptisch 
hout en geschikt voor zowel binnen als buiten.  
Afmeting: 94cm breed x 30cm diep x 25cm hoog. 
830000 Twee buitenbanken € 249,00

Picknick set voor buiten
Leuke picknicktafel met zitbankjes en parasol. 
Gemaakt van FSC eucalyptus hout voor 
langdurig gebruik.
830002 Picknickset compleet € 749,00

Tafel en Banken + Parasol
Mooie set van een tafel en 2 banken voor buitengebruik. 
De parasol maakt het geheel af en past in ieder interieur.
Tafelafmeting 106 x 57 x 48 cm. Bankafmeting 94 x 30 cm 
830001 Tafel, 2 banken + parasol € 750,00

Inrichting buiten
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Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en 
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.com

Klimmobiel
Uitdagend speeltoestel in de vorm van een auto. De palen zijn van metaal en voorzien van 
een antislip coating. De zittingen en onderplateaus zijn van kunststof plaat met antislip 
toplaag. Levering als bouwpakket inclusief logboek, betonfundaties en montagebeschrijving. 
Afmeting: 362 x 120 x 155 cm.
Maximaal vrije valhoogte: 155 cm 
Leeftijdscategorie: 4 – 12 jaar 
Benodigde obstakelvrije ruimte: 675 x 430 cm
20030 Klimmobiel per stuk € 2375,00

Voetbaldoel
Uitermate stevig mini-doeltje gemaakt van 
gestraald metaal en voorzien van een 2-laags 
poedercoating. Verkrijgbaar in de kleuren blauw 
of rood. Afmeting: 112x53. Hoogte 100 cm
20060 Voetbaldoel per stuk € 825,00 

Ballenvanger
Deze basket heeft maar liefst 3 uitlopen, elk 
in een andere kleur. Een speelse uitdaging 
voor ieder kind. De basket is uitgevoerd in 
polyester. Wordt geleverd inclusief 3 kant en 
klare betonfundaties. Plaatsingskosten zijn op 
aanvraag.
20180 Ballenvanger per stuk € 1095,00

Duikelrek
Een duikelrek van gegalvaniseerd metaal met 
3 hoogte (120,100 en 80 cm). Geschikt voor 
kinderen van 4-12 jaar. Vrije ruimte 350x585 cm. 
Plaatsingskosten op aanvraag.
20130 Duikelrek per stuk € 449,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW150 151Catalogus 2017 - 2018
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Schommelstelling | 4 haaks
Schommel voor twee personen, inclusief twee rubber schommelzitjes en kettingsets. Uitgevoerd 
in gegalvaniseerd metaal. Voorzien van meedraaiende schommelhaken. 
Plaatsingskosten zijn op aanvraag.
Afmeting (maten na plaatsing) lxbxh: 380 x 180 x 240 cm 
Maximaal vrije valhoogte: 130 cm 
Leeftijdscategorie: vanaf 3 jaar 
Benodigde obstakelvrije ruimte: 780 x 680 cm
20120-1  Schommelstelling | 4 haaks per stuk € 999,00 

Schommelstelling | 2 haaks
Schommel voor één persoon, inclusief rubber schommelzitje 
en kettingset. Plaatsingskosten zijn op aanvraag.
Afmeting (maten na plaatsing) lxbxh: 265 x 180 x 240 cm
Maximaal vrije valhoogte: 130 cm 
Leeftijdscategorie: vanaf 3 jaar 
Benodigde obstakelvrije ruimte: 780 x 565 cm
20110-1 Schommelstelling | 2 haaks per stuk € 849,00

Inrichting buiten

Alle prijzen zijn inclusief BTW150 151Catalogus 2017 - 2018
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Heksenhuisje Capi
Het heksenhuisje biedt volop ruimte voor rollenspel. Het 
heksenhuisje kan afwisselend een winkel, een school of een 
woonhuis zijn. De open structuur komt tegemoet aan de behoefte 
van kinderen om volwassenen in de buurt te hebben. Afmeting 
BxDxH 120x140x165 cm. Plaatsingskosten op aanvraag.
2809715 Heksenhuisje Capi per stuk € 2250,00 
 

woonhuis zijn. De open structuur komt tegemoet aan de behoefte 

Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en 
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.com

Troonstoel met 10 paalzitjes
Prachtige troonstoel gemaakt van Robinia hout. Hier kun je 
de spannenste verhalen vertellen.
Benodigde ruimte: 560x480 cm 
280945 Troonstoel met zitpaaltjes per set € 1995,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW152 153Catalogus 2017 - 2018
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Wiebelbrug
Gemaakt van degelijk Robinia hout. Benodigde vrije ruimte 426 x 515 cm. 
Plaatsingskosten op aanvraag.
2809711 Wiebelbrug per stuk € 1825,00 

Schommelnest
Schommel heeft een doorsnede van 100 of 120 cm. 
Plaatsingskosten op aanvraag.
2809712 Schommelnest 100 per stuk € 2295,00
2809713 Schommelnest 120 per stuk € 2785,00 

Inrichting buiten

Alle prijzen zijn inclusief BTW152 153Catalogus 2017 - 2018
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Robinia Stelten
Leuke stelten geschikt voor iedere 
buitenruimte. Neemt weinig ruimte in beslag 
en heeft vele speelmogelijkheden.
2809712 Robinia Stelten (3 paar) € 899,00

Klimpiramide
De Klimpiramide is gemaakt van Robinia hout en is een 
balanceer- en klimtoestel voor de kleinere kinderen.
De grillige vormen van Robinia zorgen ervoor dat 
de klimpiramide uitstekend past op een speelplek met een 
natuurlijke uitstraling. Benodigde vrije ruimte 700x700 cm.
2809715 Klimpiramide per set € 1850,00

Wij tonen hier slechts een deel van ons totale assortiment aan buiteninrichting. Voor een uitgebreid advies en 
offerte op maat, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via info@capi-education.comAlle prijzen zijn inclusief BTW154 PBCatalogus 2017 - 2018
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Prijzen:
De prijzen in onze catalogus zijn geheel vrijblijvend en inclusief  
21% BTW. Prijswijzigingen moeten wij ons uitdrukkelijk voorbehouden 
zonder voorafgaand bericht.

Levering:
Geschiedt meestal uit voorraad. Wanneer wij een bepaald product niet 
op voorraad hebben, dan wordt uw bestelling toch direct verzonden. 
Het betreffende product wordt u zo snel mogelijk franco nagezonden.

Verzendkosten:
Orders groter dan €175,00 (incl.btw) worden franco geleverd. Onder 
de €175,00 brengen wij een bijdrage van € 5,95 aan vracht- en 
administratiekosten in rekening. Bestellingen van meubilair zijn vanaf  
€ 500,00 (incl.btw) franco huis, onder dit bedrag wordt er € 50,00 
(incl.btw) in rekening gebracht.

Betaling:
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor 
onze bankgegevens verwijzen wij u naar onze website. Ook staan ze 
vermeld op onze facturen.

Kwaliteit:
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Hierop is onze collectie 
afgestemd. Mochten er ondanks onze scherpe kwaliteitscontrole fouten 
of gebreken zijn aan onze producten, garanderen wij dat volledig. 
Graag bij uw correspondentie het klant en factuurnummer vermelden.

Uitvoering:
Niets uit deze catalogus mag zonder schriftelijke topestemming 
van Capi-Education worden gekopieerd, gereproduceerd of 
verveelvoudigd. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen 
rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten voorbehouden. 
Productafbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen mogelijk 
afwijken van de werkelijkheid.

Verkoopvoorwaarden:
Op al onze leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden 
van toepassing. U vindt de volledige tekst van deze algemene 
voorwaarden op onze website (www.capi-education.com). Indien u geen 
internettoegang heeft, sturen wij u een exemplaar van deze algemene 
voorwaarden toe op eenvoudig schriftelijk verzoek.Capi education in samenwerking met Nexus Engeland

CAPI_Catalogus_2016_2017_Cover_300Stuks_.indd   2 09-01-17   17:36

Bestelkaart

Datum: 

Afzender: 

Instelling

Adres

Postcode+ plaats

Klnatnummer( indien beschikbaar)

Telefoon

Vakantie van     tot

Besteld door:

Email adres:

Handtekening

Deze bestelkaart mailen naar info@capi-education.com

Art.Nr  aantal artikel 

Voor onze leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

Bestelkaart

Datum: 

Afzender: 

Instelling

Adres

Postcode+ plaats

Klnatnummer( indien beschikbaar)

Telefoon

Vakantie van     tot

Besteld door:

Email adres:

Handtekening

Deze bestelkaart mailen naar info@capi-education.com

Art.Nr  aantal artikel 

Voor onze leveringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website.

Mailen naar:  info@capi-education.com Mailen naar:  info@capi-education.com

www.capi-education.com

Bestelkaart

160

CAPI_Catalogus_NL_2016_08_index_V01_B.indd   160 09-01-17   15:24



Loader inclusief aanhanger

Papenvoortsedijk 14
5673 AN Nuenen
Nederland

info@capi-education.com

www.capi-education.com

Happy Architect Stad

Budding Builder

Catalogus 2017 - 2018

Capi education in samenwerking met Nexus Engeland

Maakt leren leuk

Catalogus 2017 - 2018

CAPI_Catalogus_2016_2017_Cover_300Stuks_.indd   1 09-01-17   17:36


